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1. 0 Presidente Ernesto Geisel, no 
banquete oferecido ao Presidente da 
Venezuela, Carlos Andres Perez, em 

Brasilia, afirma que a luta pelo 
desenvolvimento encontra serios 

obst;kulos externos, "resultantes do 
desejo de paises mais avan~ados 

conservarem estruturas de privilegio" 
e que, no empenho de atrair esses 
paises para urn dialogo propicio a 
revisao de tais estruturas, Brasil e 

Venezuela encontram coincidencias de 
posi~6es nos pianos mais vastos da 

coopera~ao internacional. Geisel declara 
que, "no plano estritamente 

bilateral, muito ainda podemos fazer 
para trazer o intercambio de toda ordem, 
entre nossos paises, a niveis compatfveis 
com as dimens6es e possibilidades das 

respectivas economias". 0 Presidente 
venezuelano, em resposta, diz que sua 

visita serve para assentar as bases para 
a recfproca e concreta convivencia entre 

os dais pafses e entre a comunidade 
latina-americana. "0 Brasil e a na~ao 
sui-americana fundamental e chave na 

a~ao integradora da regiao", salienta Perez, 
reconhecendo o esfor~o realizado pelo 

Brasil para conseguir urn desenvolvimento 
independente a servi~o do povo 

brasileiro e da integra~ao latina-americana 
atraves "dessa iniciativa feliz do 

Pacto Amaz6nico". Durante a cerim6nia 
de assinatura de atos entre os dois 
pafses, o Presidente Geisel destaca 

que a visita de Perez tern urn 
significado politico muito mais amplo 

do que os textos firmados e que 
Brasil e Venezuela estao decididos a 

implantar mecanismos eficazes de 
consulta e coopera~ao para os principais 

aspectos de suas rela~6es, enquanto 
que o Presidente venezuelano, na 
mesma solenidade, observa que os dais 
Governos demonstraram que se 
"abrem aos dais paises amplos e 
claros horizontes para o entendimento, 
para a coopera~ao e para o progresso". 
No Congresso Nacional, Carlos Andres 
Perez revela que Brasil e Venezuela 
disp6em de uma for~a negociadora 
em suas posi~6es, pais "ha muito 
mais o que nos una do que nos 
separe e somente nos mantendo unidos 
poderemos combater a desigual 
distribui~ao da riqueza atual". 
No Supremo Tribunal 

· Federal, o Presidente Perez acentua 
que os dais pafses coincidem sobre a 
polftica de integra~ao e desenvolvimento 
e comungam com os grandes postulados 
da civiliza~ao ocidental, inspirados no 
respeito a liberdade e a dignidade do 
ser humano. Paginas 7, 119, 135 e 141. 

2. "Nao ha segredo nem milagre no 
extraordinario impulso de progresso 
ocorrido em nosso pais nos 1lltimos 
anos. Ele e resultado da conjuga~ao 
judiciosa do espirito racional com uma 
atitude autenticamente brasileira de 
achar que a realiza~ao e o florescimento 
do ser humano sao o objetivo e a 
medida de todo desenvolvimento.'' A 
afirma~ao e do Presidente Ernesto Geisel, 
ao recepcionar, em Brasilia, o Presidente 
do Senegal, Leopold Sedar $enghor. 
0 Brasil, segundo o Presidente Geisel, 
"propugna por solu~6es .de entendimento, 
de preferencia ao metodo de 
confrontagao. Consideramos o dialogo 
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bilateral, regional e multilateral como 
a maneira mais eficaz para alcan~ar 

uma coopera<;ao mutuamente benetica." 
0 Presidente senegales ressalta que o 

' Brasil e urn "cadinho de ra<;as, de 
civiliza<;6es e religi6es; situa-se no cruzar 

dos caminhos do mundo total, fazendo 
do Brasil, verdadeiramente, urn 

mundo novo, que reune em seu seio, 
mais desenvolvidos pois vivem em 

simbiose, os tra<;os peculiares de todas 
as ra<;as e de todas as civiliza<;6es". 

Pagina 37. 

3. Na abertura da Primeira Reuniao 
Preparat6ria sobre Coopera<;ao Multilateral 

na Regiao Amazonica, o Ministro de 
Estado das Rela<;6es Exteriores, Antonio 

F. Azeredo da Silveira, explica os motivos 
que levaram o Governo brasileiro a 

proposi<;ao do Pacta Amazon ico: 
"Moveu-nos, naquele momento, a 

percep<;ao de que as transforma<;6es 
que se operam na Amazonia e os 

cantatas internacionais por elas gerados 
justificavam, e exigiam mesmo, o 
reconhecimento de direito do que · 

ocorria de fato: a existencia, na area, 
de urn processo de coopera<;ao em 

nivel regional." Silveira registra a 
unanime receptividade e o vivo interesse 

com que foi acolhida a sugestao 
brasi leira no anteprojeto do Tratado 

e assinala que, "par mais diversas 
que sejam as origens e os objetivos 

dessas manifesta<;6es, urn balan<;o 
sintetico permite, desde ja, chegar a 
uma notavel conclusao: nem uma s6 

voz se levantou, ate agora, para negar 
que a colabora<;ao entre os paises da 

Amazonia e urn imperativo hist6rico 
exigido pela consciencia dos povos da 

regiao". Segundo Azeredo da Silveira, o 
principal objetivo do Tratado proposto 

pelo Brasil e a institui<;ao de urn 
"mecanismo permanente que regularize os 

contactos entre os Governos da regiao, 
eliminando o carater epis6dico e 

descontinuo que os tern prejudicado 
no passado". Paginas 53 e 136. 
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4. Em Port-of-Spain, onde esteve no 
mes de outubro, o Chanceler Azeredo 

da Silveira assinala que Brasil 
e Trinidad e Tobago 
apresentam uma ampla gama de 
coincidencia em suas posi<;6es, sejam 
de principia, sejam de natureza 
operacional. "Compartilhamos arraigada 
determina<;ao de obter, para nossos 
povos, as melhores oportunidades de 
desenvolvimento global. Repartindo a 
cren<;a de que a coopera<;ao 
internacional, fundada em conceitos 
operativos de interdependencia, e 
essencial para promover esse resultado, 
aderimos, ambos, de forma incondicional, 
aos princfpios que consideramos 
cardeais para as rela<;6es internacionais, 
do respeito mutua, da nao-interven<;ao, 
do repudio a utiliza<;ao da for~a nas 
rela<;6es com outros Estados e do 
dire ito a auto-determina<;ao", dec lara 
Silveira no almo<;o que lhe foi oferecido 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
de Trinidad e Tobago, John Donaldson. 
Pagina 61. 

5. Harmonia entre o crescimento dos 
setores externo e interno, entre a 
industrializa<;ao e o progresso da 
agricultura, entre o desenvolvimento 
economico e o desenvolvimento social 
~ esta a razao fundamental para 
o extraordinario ritmo de crescimento 
que se observa no Brasil, nos 
ultimos anos, segundo transmite o 
Chanceler Azeredo da Silveira ao seu 
colega dinamarques, Knud Borge 
Andersen, que visitou Brasilia em outubro. 
Na opiniao de Silveira as rela<;6es 
Brasii-Dinamarca tern se beneficiado 
do carater aberto da economia brasileira, 
expandindo o comercio, 
"embora muito ainda se 
possa fazer para amplia-lo, diversifica-lo 
e, na medida do possivel, torna-lo 
mais equilibrado". 0 Chanceler 
Knud Borge Andersen pondera que a 
Dinamarca e tradicionalmente a favor 
do livre comercio e da concorrencia 
internacional livre, recordando que o 
Brasil e o seu pais estao cooperando 
em varios campos e org~niza<;6es 
internacionais. Frisa tambem que "o 
elevado grau de industrializa<;ao no 



Brasil permite-lhe assumir uma posic;ao 
de lideranc;a no dialogo entre os paises 

industrializados e em desenvolvimento 
com relac;ao a nova ordem economica 

mundial". Pagina 69. 

6. Ao inaugurar os trabalhos da 
IX Reuniao de Chanceleres dos Paises 

da Bacia do Prata, em Assunc;ao, o 
Ministro de Estado das Relac;6es 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da 

Silveira, enfatiza a importfmcia da 
cooperac;ao regional e sublinha que 

o Governo brasileiro, fiel aos principios 
de respeito aos pactos internacionais, 

continuara a apoiar aquele sistema, 
que "atende perfeitamente aos 

interesses dos Estados participantes". 
0 Chanceler brasileiro adianta que o 
quadro institucional existente entre os 

paises que participam da Bacia do 
Prata tern se mostrado apto para 

canalizar e moldar esses prop6sitos 
de cooperac;ao e assevera que, "no 

futuro, estaremos encontrando novos 
desafios, buscando novas formulas 

para ampliar a cooperagao regional. 
- e 0 desejo brasileiro e de que se 

conserve o mesmo clima amplo de 
compreensao e de progresso que ja 

nos garantiu tantos sucessos". 
Pagina 75. 

7. Lembrando que o Memoranda de 
Entendimento destina-se a facilitar 

os cantatas entre o Brasil e os Estados 
Unidos, com vistas a explorar as 

possibilidades de harmonizac;ao dos 
interesses nacionais dos dais paises, 
o Chanceler Azeredo da Silveira, ao 

recepcionar em Brasilia o Secreta rio 
de Estado norte-americana, Cyrus Vance, 

observa que esse documento "reflete 
a convicc;ao de ambos os Governos 

de que e atraves da busca da 
compreensao dos pontos de vista 

soberanos dos Estados que se pode 
conduzir construtivamente o processo 
de interdependencia das nac;6es, para 

o beneficia de todas". Silveira acrescenta 
que, sendo "urn pals pacffico e orgulhoso 

de sua nacionalidade", o Brasil, por 
vocac;ao hist6rica e preceito constitucional, 

favorece soluc;6es negociadas para os 

conflitos internacionais; vive em 
harmonia com todos os seus vizinhos; 
despreza as ambic;6es de preponderancia 
com o mesmo vigor com que as 
rejeita da parte de outros paises; 
estranha qualquer prop6sito de 
expansionismo ou de hegemonia, pais 
"a preocupac;ao dominante da Nac;ao 
e com o seu desenvolvimento, integrado 
e harmonica, na medida do possivel em 
cooperac;ao com as demais nac;6es, 
em desenvolvimento ou desenvolvidas, 
as quais presta o Brasil a sua 
solidariedade e das quais espera o 
mesmo tratamento". 0 Secretario de 
Estado norte-americana afirma que 
suas discuss6es com as autoridades 
brasileiras "tiveram Iugar sob a egide 
do Memoranda de Entendimento", 
documento que "estabeleceu urn 
mecanismo consultivo para a busca 
de nossos objetivos comuns e para 
o exame de areas de cooperac;ao; 
falamos a respeito de uma ampla 
gama de quest6es, e esse dialogo tera 
prosseguimento". Pagina 79. 

8. 0 Ministro de Estado das Relac;6es 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da 
Silveira, ao encerrar o Segundo Paine! de 
Assuntos lnternacionais da Comissao 
de Relac;6es Exteriores da Camara dos 
Deputados, acentua que o plena 
reconhecimento da presenc;a internacional 
do Brasil esbarra em uma rede de 
tradic;6es diplomaticas e de interesses 
estabelecidos. "As grandes decis6es, que 
afetam o destino da comunidade como 
urn todo, continuam a ser tomadas por um 
clube fechado de paises, refratarios 
a admissao de novas nac;6es, que, 
como o Brasil, possam alterar suas 
situac;6es de privilegio, nem sempre 
autorizadas pelas circunstancias de 
poder real", diz Silveira, acrescentando 
que, nesse quadro, a politica externa 
do Governo do Presidente Geisel se 
preocupou, desde os primeiros momentos, 
em valorizar a presenc;:a internacional 
do Brasil, em aproveitar suas 
virtualidades politicas e em ampliar, por 
meios economicos e politicos, o 
grau de sua autonomia na atuagao 
externa. Pagina 85. 
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a visita do presidente 
da venezuela, 

carlos andres perez 

A reafirmac;ao de uma velha amizade. As
sim poderia ser definida a viagem que o 
Presidente da Venezuela, Carlos Andres Pe
rez, fez ao Brasil, de 16 a 20 de novembro 
de 1977, durante a qual - nas 84 horas 
que aqui permaneceu, divididas entre Bra
silia, Sao Paulo e Rio de Janeiro- manteve· 
intensos contatos com as autoridades bra
sileiras, federais e estaduais, universidades 
e, especialmente, com empresarios. 

Em termos praticos, a visita de Perez re
sultou na assinatura de cinco acordos -
mas sua presenc;a em Brasilia pode ser vista 
mais com o sentido politico de reaproxima
c;ao entre dois paises que ja mantem 147 
anos de cordiais relac;oes diplomaticas. Con
forme o proprio Presidente Ernesto Geisel, 
a vinda do Primeiro-Mandatario venezuelano 
elimina distorc;oes no relacionamento Bra
sil-Venezuela e demonstra a "refletida ma
turidade" dos dois paises, que se empenham 
em atrair as nac;oes rna is desenvolvidas para 
urn dialogo propicio a revisao das "estru
turas de privilegio". 

Depois de uma escala tecnica em Manaus, 
o Presidente Carlos Andres Perez desem
barcou em Brasilia as 18 horas de 16 de 
novembro, acompanhado de altas autorida
des do Governo venezuelano, entre as quais 

os Ministros das Relac;oes Exteriores, Simon 
Alberto Consalvi; de Energia e Minas, Va
lentin Hernandez Acosta; do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renovaveis, Arnol
do Jose Gabaldon; de Assuntos Cientificos, 
Tecnol6gicos e Culturais, Jose Luis Salcedo 
Bastardo; o Ministro de Estado, Assessor da 
Presidencia para Assuntos Economicos ln
ternacionais, Manuel Perez Guerrero; o Mi
nistro de Estado, Presidente do Fundo de 
lnvers6es da Venezuela, Hector Hurtado; o 
presidente do Banco Central da Venezuela, 
Benito Raul Losada; o presidente da Corpo
rac;ao Venezuelana de Guayana, Argenis 
Gamboa; o presidente, interino, da Petroleos 
de Venezuela C. A., Julio Cesar Arreaza; o 
presidente do Institute de Comercio Exte
rior, Reinaldo Figueredo Planchart; o presi
dente do Conselho Nacional de Pesquisas 
Cientificas e Tecnol6gicas, Pedro Obregon; 
alem de empresarios e representantes do 
Congresso Nacional venezuelano. 

Na Base Aerea de Brasilia, Pere?: foi recebi
do pelo Presidente Ernesto Geisel e apre
sentado ao Vice-Presidente da Republica, 
Adalberto Pereira dos Santos, ao Nuncio 
Apost61ico, Monsenhor Carmine Rocco, e a 
todos os Ministros de Estado brasileiros. 
lmediatamente ap6s a 'chegada do Chefe de 
Estado venezuelano, os Presidentes Ernesto 
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Geisel e Carlos Andres Perez mantiveram 
uma reuniao reservada, no gabinete de Aze
redo da Silveira. No dia seguinte, 17 de 
novembro, pela manha, o Presidente Perez 
participou, juntamente com Geisel, no Pa
lacio do Planalto, da solenidade de assina
tura, pelos Chanceleres Azeredo da Silveira 
e Simon Alberto Consalvi, de cinco acordos 
entre o Brasil e a Venezuela: o Convenio 
de Amizade e Cooperac;ao, o Convenio Com
plementar ao Convenio Basico de Coopera
c;ao Tecnica em materia sanitaria para o 
meio tropical, o Acordo de Assistencia Re
ciproca para a repressao do tratico ilfcito 
de drogas que produzem dependencia, as 
trocas de Notas sobre interd3mbio bancario 
e sobre a entrada em vigor do Acordo Com
plementar ao Convenio Basico de Coopera
c;ao Tecnica, que foi assinado, no dia 16, 
pelos presidentes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientlfico e Tecnol6gico 
(CNPq), Jose Dion de Melo Teles, e do 
Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas 
e Tecnol6gicas da Venezuela (CONICIT), 
Pedro Obregon. Estes documentos foram as
sinados depois de uma reuniao de trabalho 
entre os dois Presidentes, a qual compare
ceram tambem os Ministros de Estado bra
sileiros Antonio F. Azeredo da Silveira, Gol
bery do Couto e Silva, Mauricio Rangel Reis, , 
Mario Henrique Simonsen, Joao Paulo dos 
Reis Velloso, Shigeaki Ueki, Angelo Calmon 
de Sa e Hugo Andrade Abreu, alem de re
presentantes de empresas estatais brasilei
ras, como a Companhia Vale do Rio Doce e 
Petrobras. 

Durante esse encontro, realizou-se tambem 
uma pequena solenidade em que o Presi
dente Ernesto Geisel entregou ao seu cole
ga venezuelano o Gra-Colar da Ordem Na
cional do Cruzeiro do Sui e recebeu dele 
o Gra-Colar da Ordem do Libertador Simon 
Bolfvar. Tambem foi efetuada a troca de 
presentes entre os dois Presidentes tendo 
Perez ofertado a Geisel uma escultura do 
artista plastico venezuelano Jesus Soto e 
urn vaso metalico ornamental e recebido do 
Chefe de Estado brasileiro uma cigarreira de 
prata, urn retrato Presidencial oficial e urn 
colar de ouro, com pedras brasileiras, para 
ser entregue a Senhora Perez. 

Do Palacio do Planalto, o Presidente Carlos 
Andres Perez seguiu para o Congresso Na-
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cional, reunido em sessao solene conjunta, 
onde foi saudado pelo Senador Lazaro Bar
bosa e pelo Deputado Flavio Marcflio. Em 
seguida, Perez foi ao Supremo Tribunal Fe
deral, tendo sido saudado pelo Ministro 
Djaci Falcao, concedeu uma entrevista cole
tiva a imprensa, no Hotel Nacional, e 
foi homenageado pelo Presidente Ernesto 
Geisel com urn almoc;o no Clube Naval de 
Brasilia. Logo ap6s, embarcou para Sao 
Paulo, onde, as 18,30 horas, foi recebido 
pelo Governador Paulo Egydio Martins, que 
lhe ofereceu, a noite, urn jantar e uma 
recepc;ao no Palacio dos Bandeirantes. Ap6s 
a recepc;ao, o Presidente venezuelano per
correu as instalac;6es da Bienal de Sao 
Paulo, em visita que terminou ja na madru
gada do dia seguinte. 

Na Capital paulista, dia 18, o Presidente 
Perez fez uma visita a Brasil Export 77, 
acompanhado do Governador Paulo Egydio 
e dos Ministros da Industria e do Comercio, 
Angelo Calmon de Sa, e das Minas e Ener
gia, Shigeaki Ueki. Ele esteve tambem no 
Monumento do lpiranga, recebeu diretores 
de empresas jornalfsticas de Sao Paulo e 
urn grupo de reitores e estudantes universi
tarios paulistas e participou de urn almoc;o 
que lhe foi oferecido, no J6quei Clube, pelas 
Federac;6es da Industria e do Comercio de 
Sao Paulo e pela Associac;ao de Comercio 
e Industria Brasileiro-Venezuelana. De Sao 
Paulo, Perez embarcou para o Rio de Ja
neiro, onde foi recepcionado pelo Governa
dor Floriano Peixoto Faria Lima, que tam
bern lhe ofereceu urn jantar e uma recepc;ao, 
no Palacio Laranjeiras. No Rio de Janeiro, 
no dia 19, o Presidente venezuelano recebeu 
os diretores dos 6rgaos de imprensa ca
rioca, visitou o Institute Hist6rico e Geogra
fico Brasileiro e as instalac;6es do Palacio 
ltamaraty, e participou de urn almoc;o que 
lhe foi oferecido por urn grupo de empre
sarios. Nesse mesmo dia, o Ministerio das 
Relac;6es Exteriores divulgou, em Brasilia, 
urn Comunicado de imprensa com os itens 
principais dos entendimentos mantidos pelo 
Presidente da Venezuela com as autoridades 
governamentais brasileiras. Perez embarcou 
para Caracas no dia 20, as 5)5 horas, tendo, 
ao deixar o territ6rio. · brasileiro, enviado 
mensagem de agradecimento ao Presidente 
Ernesto Geisel. 
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geisel aos venezuelanos: 
todos nos professamos 
ideologia democratica 

Entrevista do Presidente 
Geisel a Televisao 

Venezuelana, 
transmitida em 15 de 
: novembro de 1977. a 

Pergunta - Senhor Presidente, o Brasil. e 
chamado de "o colosso do sui", "o Pais
continente" e de muitas outras coisas que 
descrevem seu tamanho e seu crescimento , 
industrial. Como descreveria Vossa ExceU~n
cia o Brasil de hoje, o pais que Vossa Ex
celencia esta presidindo, ao se encerrar o 
ano de 1977? 

Resposta - Eu nao considero que o Brasil 
seja urn colosso. r:: sem duvida, urn pais de 
grande extensao territorial; n6s temos mais 
de 8,5 milh6es de quilometros quadrados. r:: 
tambem urn pais que ja tern urn grande 
contingente de populagao: somas cerca de 
110 milh6es de brasileiros. Mas, absoluta
mente, nao somas urn colosso. N6s somas 
urn pais que procura se desenvolver, se 
adaptar aos tempos modernos, realizando 
esse desenvolvimento de uma maneira in
tegrada. N6s procuramos nos desenvolver 
economicamente, ao mesmo tempo em que 
buscamos o desenvolvimento social; con
jugado com esses dois desenvolvimentos, 
procuramos o melhor desenvolvimento poli
tico. Achamos que esses tres aspectos -
economico, social e politico - tern que 

caminhar juntos. Nao se pode imaginar urn 
grande desenvolvimento politico se o desen
volvimento social nao acompanha esta mar
cha. Esta e a tarefa que o Governo tern em 
vista, levando em conta as diferentes areas, 
e os diferentes problemas que o pafs tern. 
Temos uma regiao Sui e Sudeste bastante 
desenvolvida, com boa agricultura, industria
lizada. Temos uma area problema, que e 
o Nordeste, onde as condig6es de clima sao 
desfavoraveis, porque e uma regiao sujeita, 
periodicamente, a secas. Temos o Centro
Oeste, que e muito fertil e que esta em vias 
de desenvolvimento, em grande parte em 
decorrencia da mudanga da Capital para 
Brasilia. E, finalmente, temos a extensa area 
da Amazonia, que agora esta comegando a 
ser desbravada. A nossa preocupagao e nes
te conjunto, melhorar as condig6es locais, 
de modo a diminuir as diferengas que exis
tem entre as diferentes regi6es, e dessa for
ma assegurar uma melhor integragao do 
pais. 

Pergunta - Qual e o problema mais serio 
que seu pais tern ou tera de enfrentar no 
futuro imediato, devido ao desenvolvimento 
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industrial dos ultimos anos? 0 crescimento 
e problema ou solu!fao para o Brasil? 

Resposta - 0 crescimento, sem duvida, e 
JUm objetivo que todos nos temos. E sempre 
queremos crescer mais; mais, no sentido 
economico e no sentido social. !:: clara que 
o crescimento e urn problema, porque ne
cessita de recursos e cada vez que nos nos 
desenvolvemos queremos mais. lsto e pro
prio da natureza humana. Se nao fosse as
sim, a humanidade nao teria progredido tan
to quanta progrediu nesse ultimo seculo. 
Mas os problemas que surgem, eu acredito 
que com tenacidade e trabalho se consiga 
resolver. Os dais problemas mais diffceis 
com que nos defrontamos, e que as vezes 
sao antagonicos, sao o do balan<;o de paga
mento, em que nos procuramos melhorar, 
sobretudo, as condi<;6es comerciais, de mo
do a obter urn melhor equilibria e, de outro 
lado, o problema da infla<;ao. A infla<;ao e 
urn mal cronico no Brasil e, as vezes, ela 
aumenta, outras vezes diminui e a terapeu~ 
tica que nos aplicamos nem sempre e efi
ciente. As vezes, corremos o risco de que 
o remedio nao de resultado e outras vezes. 
de que com o remedio nos matemos o dcr 
ente. Entao nos preocupamos em combater 
a infla<;ao, mas sem que isso nos traga de
semprego ou recessao. Eu poderia dizer que 
os dais problemas mais dificeis, presente
mente, sao esses. 

Pergunta - Por que motivo ere Vossa Ex
celencia que nem a Venezuela nem o Brasil 
tenham intercambiado visitas presidenciais 
em sua ampla hist6ria de paises vizinhos? 

Resposta - Somas paises vizinhos, somas 
paises irmaos, mas, infelizmente, a geogra
fia foi desfavoravel, no passado, a uma maior 
aproxima<;ao. Veja que o Brasil e urn pais 
voltado, em grande parte, para o Oceano 
Atl~mtico e a Venezuela se orienta mais para 
o Caribe e para o Atlantica Norte, nas suas 
vincula<;6es com a America Central e mesmo 
com os Estados Unidos e o Canada. Sao di
re<;6es diferentes. Temos uma grande fron
teira comum mas numa regiao onde por 
muito tempo a civiliza<;ao nao penetrou. Vale 
dizer, as nossas fronteiras ainda hoje sao 
quase que inteiramente fronteiras mortas. 
Entretanto, com o desenvolvimento que o 
mundo experimentou, sobretudo quanta a 
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transportes e comunicac;oes, nos vamos nos 
aproximando cada vez mais, e essa sepa
rac;ao do passado tende, par todos os mo
tivos, d desaparecer, seja pelo enlace ao 
Iongo das fronteiras, seja pelo enlace aereo 
e mesmo o maritima. lsto fez com que, no 
passado, os Presidentes nao se encontras
sem. Eu tenho a lembranc;a de que o pri
meiro encontro se realizou em 1973 entre 
o Presidente Medici e o Presidente Caldera, 
na localidade de Santa Elena, proximo as 
fronteiras entre os dais paises, e agora va
mos ter uma nova oportunidade de encon
tro, com a visita auspiciosa do Presidente 
Perez aqui ao Brasil. 

Pergunta - Nosso continente tern diversos 
sistemas politicos, mas, sem embargo, pa
rece ser agora que estamos nos aproximan
do mais do que nunca, apesar de nossas 
diferen!faS. Cre Vossa Excelencia, Senhor 
Presidente, que dentro de urn futuro ime
diato os nossos sistemas polfticos serao 
mais parecidos ou serao ainda mais diver
sos? 

Resposta - Eu acredito que todos nos pro
fessamos a ideologia da democracia. Todos 
nos procuramos ser pafses democraticos e, 
nesse sentido, eu imagino que os pafses da 

' America se aproximem. !:: clara que cada urn 
deles conservara as suas caracteristicas 
proprias. Essas democracias terao nuances, 
formas diferentes de expressao, modalida
des diversas na sua execuc;ao, correspon
dendo a indole, a tradic;ao, aos costumes 
dos respectivos povos. A Iongo prazo, evi
dentemente, a tendencia sera sempre para 
uma maior semelhanc;a. 

Pergunta - De onde surgiu a ideia de de
senvolvimento da Amazonia e o que espera 
o Brasil que se alcance se o Pacto Amazo
nico se tornar realidade? 

Resposta - A regiao Amazonica e compar
tilhada par varios paises: Bolivia, Peru, 
Equador, Colombia, Venezuela, que partici
pam da regiao, e as proprias Guianas e em 
grande parte o Brasil; o Brasil tern a maior 
parte da Bacia mas todos esses outros par
ses tambem participam e al ha problemas 
comuns, ha problemas cf.e conservac;ao eco
logica, ha problema de explora<;ao racional, 
problemas de transportes, de comunicac;oes 



,, 
etc. 0 Brasil acha que, dada a comunidade 
desses problemas, e interessante n6s nos 
unirmos na procura e no encaminhamento 
d~ solu~6es pela coopera~ao, pela conju
ga~ao de esfor~os; em vez da a~ao isolada 
de cada urn, n6s poderemos, em prazo muito 
menor, influir adequadamente para que as 
problemas da area se resolvam e que a re
giao deixe de ser uma regiao passiva como 
e hoje em dia, na sua grande parte, e passe 
a proporcionar recursos e meios para o de
senvolvimento humano, aiE~m do desenvol
vimento dos nossos pr6prios palses. Par 
outro lado, n6s achamos que e preferfvel 
que n6s, que integramos a Bacia, cuidemos 
desses problemas ao inves de outros palses. 

Pergunta - 0 que cr~ Vossa Excel~ncia re
sultara da visita do Presidente Perez ao seu 
pafs? 

Resposta - Eu ja disse ha pouco que eu 
considero esta visita altamente auspiciosa. 
De urn lado, pela personalidade do Presi
dente Perez, de outro lado pela significa~ao 
que a Venezuela tern, nao s6 no quadro da 
America do Sui au da America Latina, mas 
no quadro mundial. 0 Brasil e urn pals gran-, 

dee a Venezuela o e tambem, e e urn pals de 
grande expressao econ6mica. Eu acho 
que a vinda do Presidente Perez e as con
versa~6es que ele tera aqui conosco repre
sentarao uma nova etapa em nosso relacio
namento, permitindo que se abra uma porta 
pela qual possamos transitar e produzir e 
realizar, conversar e conjugar melhor as 
nossos interesses com as interesses da Ve
nezuela e da pr6pria America Latina. !rna
gino que esta visita nao trara de imediato 
nem urn resultado concreto que se possa 
apresentar especulativamente aos nossos 
palses, mas sera urn inlcio, e urn inlcio que 
vai produzir frutos muito grandes no futuro. 

Concluindo com esta resposta, eu desejo 
aproveitar a oportunidade para, atraves da 
televisao venezuelana, transmitir ao povo 
da Venezuela as nossas maiores simpatias, 
as nossos sentimentos de fraternidade e ma
nifestar a esperan~a de que, com esse 
infcio de entrela~amento mais positivo en
tre as nossos paises, n6s nos tornemos, cada 
vez, mais conhecidos uns dos outros, mais 
irmaos, mais amigos e com capacidade de 
trabalharmos em conjunto em beneficia 
geral. 

silveira explica 
' Entrevista do 

1
, . 

Ministro de Estado 
das Relac;:oes Exteriores, p 0 It I c a 

Antonio F. Azeredo , 
da Silveira, a Televisao a 

Venezuelana, transmitida 

extern a brasileira 
tv da venezuela 

em 14 de novembro de 1977. 

Pergunta - Senhor Ministro, ao rnudarern 
os governos, ao rnudarern as atitudes no 
Brasil, o ltarnaraty sernpre rnantern urn ru
rno fixo. 0 Senhor, que tern experi~ncia di
plomatica desde o ano de 1943, a que atribui 
este rumo perrnanente e fixo do Brasil? 

Resposta - Voce nao tern nada que agra
decer. Sou eu que lhe agrade<;o pela opor
tunidade que me da de falar par intermedio 
da televisao venezuelana a esse povo ami
go. Considero que brasileiros e venezuelanos 

sao muito parecidos, inclusive do ponto de 
vista racial. Creio que somas paises mesti
<;os. E de mesti<;agem muito semelhante. 

Quanta a sua pergunta, eu lhe diria uma 
coisa que talvez pare<;a uma contradi<;ao, 
mas nao e. Creio que a maior caracterlstica 
do ltamaraty e reconhecer que a melhor 
tradi<;ao e saber renovar-se. Acredito que, 
em cada perlodo hist6rico do Brasil, o lta
maraty tern procurado ser o interprete do 
momenta nacional e, atraves disso, eviden-
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temente, em cada perfodo, contribuiu com 
algo que se cristalizou como interesse mais 
permanente do pais. Mas n6s nao nos pe
trificamos. Cristalizamos aquilo que corres
pondeu ao interesse nacional da mesma ma
neira que, por exemplo, no perfodo de Rio
Branco, o ltamaraty foi o mecanismo de 
dialogo direto da estruturac;ao definitiva das 
fronteiras nacionais, o que era, entao,,muito 
importante. lsto porque, atuando sempre 
dentro dos principios juridicos, o Brasil ja
mais teve uma disputa importante ou algo 
que pudesse se aproximar de uma disputa 
belica por suas fronteiras, e sempre chegou 
a soluc;6es atraves de sua diplomacia. Esta 
foi a grande tradic;ao que nos legou Rio
Branco: trabalhar pela estruturac;ao defini
tiva do Brasil. Mas nao teria sentido que, 
hoje, dissessemos as mesmas coisas. Hoje, 
0 ltamaraty e um grande instrumento do 
desenvolvimento brasileiro. E e esta a nossa 
diretriz, a de que o ltamaraty seja o instru
mento desse desenvolvimento, de um de
senvolvimento que deve ser integrado como 
lhe disse o Presidente, com maiores deta
lhes. * E mais do que isso, deve ser tambem 
um desenvolvimento fraterno com seus vi
zinhos. N6s temos uma condic;ao muito es
pecial na America do Sui, da qual nem todos 
nos damos conta. Somos paises vizinhos, 
mas cercados por dois oceanos, comprimi
dos uns contra os outros e creio que nos 
cabe transformar essa compressao em pon
tos de acordos que sejam eqUitativos. Os 
acordos que nao sao eqUitativos nao se sus
tentam e desaparecem. Nao creio que se 
possa pretender fazer acordos que benefi
ciem somente uma das partes, quer se trate 
de um acordo bilateral ou multilateral. Acre
dito que os acordos devam ser equfmimes e 
eqUitativos. E creio que n6s, pafses da Ame
rica do Sui, que somos tao ligados e, por 
assim dizer, comprimidos por esses dois 
grandes oceanos, devemos dar o exemplo 
para a America e para o mundo de nossa 
capacidade de cooperac;ao. 

Pergunta - E quanto a capacidade de co
opera!;ao que o Senhor Ministro faz men!tao, 
que se espera no ltamaraty do Pacto Ama
zonico? 

Resposta - Cremos que o Pacto Amazonico 
tern uma virtude muito especial. Em primei
ro Iugar e uma grande aventura regional. 
Nada pode ser mais atraente que considerar 
o desenvolvimento da Regiao Amazonica. 
Alem disso, esse desenvolvimento nao pode 
ser feito de forma egoista. Deve ser feito 
de forma cooperativa, porque todos os pai
ses, que tern suas regi6es amazonicas, tern 
problemas comuns. E porque nao trocar 
experiencias, porque nao fazer com que tudo 
se torne mais dinamico atraves de coorde
nac;ao das estradas, das telecomunicac;6es, 
da defesa ecol6gica, das experiencias no 
solo. Nao e uma integrac;ao economica, um 
pacto que se limita a facilitar a integrac;ao 
economica. Mas lhe digo que as integrac;6es 
fisicas preparam as infra-estruturas para a 
economia de escala. E tenho certeza de que 
nisto que vamos iniciar entre n6s - uma 
especie de Clube Amaz6nico - nada sera 
imposto a nenhum pais, porque n6s, mesmo 
nas proposic;6es que fizemos, declaramos 
que pretendiamos que o processo funcionas
se a base de votos unanimes. Como conse
qUencia de um "clube" de defesa de uma 
regiao e de integrac;ao ffsica, nascem as 
estruturas que constituem a infra-estrutura 
das economias de escala. E isto, na minha 
opiniao, sera uma grande vantagem, pois, 
quando se trata de comercio diretamente, 
tem-se imediatamente a presenc;a dos pai
ses industrializados, ja que qualquer inte
grac;ao econ6mica e comercial entre nossos 
paises envolve, naturalmente, o interesse 
dos grandes paises. Mas quando tratamos 
de fazer uma integrac;ao ffsica, que se trans
forma em um fator economico extraordina
rio, os outros paises industrializados, que 
tern um poder de decisao enorme, nao en
contram desculpa para intrometer-se nesse 
processo. Estou certo de que o processo vai 
ser muito proveitoso. Sera, sem duvida, um 
processo de Iongo alcance e vamos ter de 
trabalhar muito. Creio, tambem, que nossas 
regi6es amazonicas comec;am a ser uma 
realidade. ~ pois o momento. 0 momento 
de agir e nao foi ele criado artificialmente. 
~ conseqUencia do proprio desenvolvimento 
em que todos estamos empe'nhados, cada 
qual a nivel nacional, a nivel continental e, 

* Referenda a entrevista de Walter Martinez com o Presidente Geisel, divulgada no dia 15/11. 
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principalmente, a nivel latina-americana e 
sui-americana. 

Pergunta - Quando o Senhor Ministro faz 
' referencia a economia de escala o problema 

nao seria o mesmo com rela!tao ao Pacta 
Andino? 

Resposta - Nao, creio que o Pacta Andino 
busca a economia de escala muito mais 
precisamente do que o Pacta Amazonico. 
No Pacta Amazonico busca-se preparar uma 
infra-estrutura, que entao, geraria as eco
nomias de escala. 0 Pacta se funda no espi
rito de defesa e desenvolvimento da regiao, 
atraves do intercambio de informag6es, da 
coordenagao de pianos de transfen3ncia 
de experiencias de urn pais para o outro, e 
de todas as formas de cooperagao, mas nao 
visaria diretamente a integragao economica 
e aduaneira como busca o Pacta Andino. So
mas muito favoraveis ao Pacta Andino. 
Quando estive de visita a Lima, falei ao 
Pacta Andino, inclusive para dizer que o 
Brasil teria o maior interesse em ter acordos 
e entendimentos com o Pacta Andino. Acei~ 
tamos esta realidade como uma necessidade 
dos paises que criaram o Pacta Andino. E, 
neste momenta, estamos exatamente, como 
conseqUencia disto, negociando a criagao, 
de uma Comissao Mista Pacta Andino-Brasil. 
Acreditamos que os paises que criaram o 
Pacta Andino o fizeram para propiciar seu 
proprio desenvolvimento e inclusive para 
conseguir uma certa especializagao, de ma
neira a criar esta grande economia de es
cala. Apoiamos este movimento e queremos 
entender-nos com o Pacta Andino. Nao te
mos nenhuma pretensao de achar que isto 
nao seria proveitoso. Tudo faremos para 
integrar nossos esforgos aos outros esforgos 
de integragao, da America Central e todos 
os outros pianos regionais, sejam eles eco
nomicos e comerciais de cooperagao, sejam 
pianos de integragao ffsica, e inclusive em 
relagao a atividades economicas que urn, 
dais, tres ou quatro pafses possam fazer 
entre eles. Devemos criar no sentido inte
gracionista. Nao podemos estar atados a 
formulas que sejam meramente comerciais, 
como e o caso da ALALC, que teve uma fi
nalidade muito importante, mas que deve 
ser dinamizada, porque tal etapa ja se aca
bou. Tem-se que buscar outros caminhos. 

Pergunta - Qual e a posi!tao do Brasil em 
rela!tao a saida do mar pela Bolivia? 

Resposta - Devo ser muito clara sabre 
isto. Nao acreditamos que seja urn problema 
dentro do qual devemos atuar. Nao temos 
o direito de influir dentro de uma negocia
gao que esta sendo levada a cabo por tres 
paises amigos, mas o que desejamos e que 
as tres partes envolvidas diretamente na 
questao encontrem uma solugao. E acredita
mos que isto se dara. Cremos que respei
tamos as posig6es nacionais. Nao deseja
mos de nenhuma maneira que se diga que 
alga foi feito com a influencia brasileira. 
Confiamos no criteria e na capacidade de 
decisao dos tres pafses, aos quais somas 
muito ligados, como voce sabe. 

Pergunta - Mesmo estando Brasil e Vene
zuela tao juntos, tern havido ausencia de 
contato direto entre os seus primeiros man
datarios, exceto em 1973, parecendo haver 
urn vazio que nao esta de acordo com a 
politica integracionista que ambos os Go
vernos procuram. A que atribui o Senhor 
esta ausencia de contatos? 

Resposta- Estou convencido de que, e lhe 
digo com toda a sinceridade, nao somente 
este vazio, mas este relativo silencio nao 
era danoso somente para a Venezuela e o 
Brasil, mas para toda a America Latina. Eu 
creio no destino venezuelano. Creio que a 
Venezuela sera cada vez mais urn pais atu
ante nos problemas nao so latina-america
nos, nos quais ela sempre teve grande in
fluencia, mas dentro da America do Sui, no 
qual a Venezuela esta inserida como nos. 
Eu creio que este relativo silencio foi nega
tive nao so para as relag6es bilaterais como 
tambem para as relag6es de todos. E digo 
de todo o continente americana, digo da 
America Latina e digo mesmo da America 
do Sui, que e onde nos nos encontramos 
mais proximos. Ha varias interpretag6es e 
uma que e muito logica e natural: a de que 
somente agora estamos dinamizando nossas 
fronteiras do Norte da America do Sui. 0 
movimento tern, pois, razao de ser neste 
momenta. Mas acredito tallJbem que, alem 
disso, todo o continente, nosso subcontinen
te, ainda sofre urn pouco o efeito das tradi
g6es coloniais. Neste sentido, todos nos 
tfnhamos nossas "setas" dirigidas para fora. 
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Estes verticalismos, de uma certa maneira, 
eram o signa da dependencia de en tao. 
Agora nos teremos que inverter este movi
mento. E fazer com que as setas se dirijam 
para dentro do Continente. Nos teremos 
cada vez mais de nos suprirmos, no quadro 
dos paises latino-americanos, porque se nao 
chegarmos ao fundo dessa politica real
mente nunca faremos uma integrac;ao efe
tiva. Antigamente era muito mais serio o 
problema. Basta dizer, por exemplo, que, 
no passado, para podermos nos comunicar 
com a Venezuela, tinha que ser atraves dos 
Estados Unidos, atraves da Europa ou atra
ves de outro pafs. Agora nao. Agora nos, nos 
setores das telecomunicac;6es e comunica
c;6es aereas, ja nos comunicamos diretamen
te. Mas e urn fenomeno muito recente. Du
rante seculos, nos passamos por varias me
tropoles e temos que eliminar isto. E creio 
que isto tambem e urn fato muito impor
tante que corresponde talvez a nossa matu
ridade atual. Somas ocidentais sem duvida, 
todos nos. Mas nao temos alinhamentos 
automaticos. 

Pergunta - Qual e a posi!fao do Brasil em 
rela!fao aos direitos humanos na Africa do 
Sui? 

Resposta - Somas inteiramente contra 
qualquer forma de racismo. 0 Brasil repu
dia a polftica do apartheid. E nao podia dei
xar de ser desta maneira. Se o proprio povo 
brasileiro e mestic;o, como uma politica na
cional brasileira podia ter qualquer forma 
de compromisso com a discriminac;ao racial, 
que e uma ofensa a humanidade como urn 
todo? Apoiamos portanto, os africanos na 
sua politica de repudio ao apartheid. Nao 
temos essa atitude apenas como urn gesto 
de solidariedade aos africanos, embora tal 
gesto seja muito importante, mas porque 
essa atitude e uma expressao da alma na
cional brasileira. Nisto nos parecemos mui
to com a Venezuela. 

Pergunta - 0 que diz sabre a critica que a 
imprensa venezuelana faz ao Brasil? 

Resposta - Suponho que se trata de alga 
natural. Sempre fui a favor da liberdade de 
critica. Creio que a critica faz o seu proprio 
processo de decantac;ao. Nao acredito que, 
evitando a critica, se chegue a urn resultado 
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satisfatorio. Ao contrario, penso que e jus
tamente porque venezuelanos e brasileiros 
nos temos criticado urn pouco mais ultima
mente, e que estamos descobrindo as ver
dades e estamos nos entendendo. Digo-Ihe 
isso com toda a sinceridade. Nao se trata 
de uma amabilidade. £. o que penso com 
toda a sinceridade. Creio que o fato de 
discutirmos nossos problemas faz com que 
eles se tornem mais claros, porque nao ha 
nenhuma base para disputas. Venezuela e 
Brasil nunca tiveram problemas em sua vida 
nacional. E nao seria nada de extraordina
rio ter urn problema, porque podemos ter 
problemas com paises amigos. Nao seria 
esse o caso da Venezuela e Brasil? Nao -
e isto e uma coisa muito positiva. Se houve, 
de parte a parte, em algum momenta, algu
ma suspeita, e melhor que se fale dela, 
porque ai as coisas serao esclarecidas. 

Pergunta - Como e que o Senhor explica 
a mudan!fa de ciclagem de ltaipu? 

Resposta - 0 Tratado que criou a Bina
cional ltaipu nao fixou uma regra clara a 
esse respeito. Evidentemente, o Paraguai 
sempre teve o direito de fixar sua ciclagem. 
Jamais exercemos pressao para que o Pa
raguar mudasse de ciclagem, e qualquer 
informac;ao diferente nao e verdadeira. Mas, 
dentro das hipoteses que nos haviam sido 
apresentadas pelo Paraguai, tambem havia 
esta hip6tese de mudanc;a de ciclagem. Nos 
negociamos constantemente, nestes ultimos 
meses, sabre este assunto. Nos tivemos can
tatas. Trocamos informac;6es tecnicas com 
toda sinceridade. Com fraternal sinceridade. 
E depois que o Paraguai nos apresentou, 
afinal, duas alternativas, escolhemos a que 
e a mais natural: que cada urn conserve sua 
ciclagem e que o Brasil compre a energia 
produzida pelo Paraguai a 50 ciclos, que a 
traga em corrente continua e que seja trans
formada na fonte de recebimento. Esta so
luc;ao tern uma grande vantagem. Chegamos 
a conclusao, atraves de estudos tecnicos,-de 
que ha uma tal economia de transporte de 
energia pela corrente continua, que o pro
cesso resulta mais economico. Se djspomos 
de urn processo mais economico de trazer
mos eletricidade e, ao mesmo tempo, reco
nhecemos o direito do Paraguai de decidir 
como deseja, a soluc;ao encontrada foi, sem 



duvida, a melhor para o Governo brasileiro. 
Nao podiamos incorrer em erros hist6ricos 
de acreditar que uma decisao circunstan
aial e mais importante que a imagem per
manente de uma decisao. 0 Brasil se apres
sou porque o Brasil sempre quis demonstrar 
como respeita as direitos dos outros Esta
dos. Nao somas "anti" nada. Mas sabemos 
resistir a pressoes e nao queremos fazer 
com nenhum pais latina-americana aquila 
que nao admitiriamos que se fizesse co
nosco. Assim, estamos contentes com a so
luc;ao. Naturalmente que ha setores, e isto 
e proprio de um pais onde a opiniao se 
expressa livremente, que aceitam au nao 
aceitam as soluc;oes. Mas - repito - o 
Governo esta contente com a soluc;ao en
contrada. Vamos prosseguir com a obra e, 
mais que isso, vamos prosseguir com as 
pianos de cooperac;ao com o Paraguai. 

Pergunta - 0 que dizer sabre a venda de 
servi!tOS brasileiros, na area de constru!tao 
de represas, a Venezuela? 

Resposta - Sabemos par experiencia que 
poucos paises tern tecnologia de represa de 
grande porte. Tecnologia de represa ha mui
tas, mas de grande porte s6 ha nos Estados , 
Unidos, Canada, Uniao Sovietica, no Brasil 
e na Africa possivelmente, porque as dimen
soes em outras areas sao de pouca manta. 
E n6s, que pagamos carissimo par essa tec
nologia no passado e que hoje a dominamos, 
temos o maior prazer de dividi-la com as 

paises latino-americanos. Nao ha segredo. 
Trata-se somente de adquirir uma certa 
experiencia. Estamos muito contentes e so
mas gratos pela confianc;a e pelo reconhe
cimento de nossa capacidade par parte dos 
venezuelanos, porque foi feita uma concor
rencia honesta e seria, estando o Brasil em 
condic;oes de cumprir o seu compromisso. 
Para terminar desejaria dizer que a visita 
do Presidente Perez, alem do que repre
senta para as relac;oes entre o Brasil e a 
Venezuela na America Latina e na America 
do Sui, vai servir tambem de testemunho pa
ra que as venezuelanos sintam o carinho 
com que sao recebidos os seus homens no 
Brasil. Acredito que se trata de uma expe
rh~ncia valida e concreta. Creio que o Pre
sidente e sua comitiva vao sentir o calor 
do povo brasileiro, a maneira com que ele 
encara o povo venezuelano. Nao temos com
plexos nem frustrac;oes. 0 brasileiro desfru
ta muito do progresso de seu pais. E: uma 
maneira de ser como qualquer outra. Creio 
que os venezuelanos tambem sao assim. 
Nas vezes em que fui a Venezuela foi o que 
senti: e um pais que se transforma rapida
mente. Conheci a capital venezuelana quan
do ainda era muito jovem e Ia voltei varias 
vezes e cada vez que voltava via uma cida
de nova. Caracas hoje nao e a cidade que 
conheci na minha juventude. Assim, este 
encontro de maos que se realizara em Bra
silia, entre brasileiros e venezuelanos, ape
sar de todas as implicac;6es politicas, sera o 
retrato do carinho e do afeto que existe no 
Brasil pelo povo venezuelano. 

entre brasil e venezuela, 
Discurso do Presidente 

ErnesWa~~~~iJ dneotr:~~~~~ identico espfrito de coopera~ao 
em 16 de novembro de 1977, durante o banquete oferecido ao Presidente da Venezuela, Carlos 

Andres Perez; e tradU<;ao nao-oficial da resposta do Chefe de Estado venezuelano. 

PRESIDENTE BRASILEIRO 

Senhor Presidente 

Pela primeira vez, Brasilia acolhe um Chefe 
de Estado da Venezuela. Sua presenc;a, nesta 
cidade voltada para o futuro, enche-nos de 

satisfac;ao. Atesta a amizade que existe en
tre nossos do is povos. E, tambem, estou 
certo, augurio de um relacionamento mais 
estreito entre as dais paises. 

Nao obstante a extensao da fronteira co
mum, a importancia dos interesses regionais 
de que compartilhamos e a coincidencia em 
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tantas de nossas posic;6es no campo da po
Htica internacional, o relacionamento entre 
o Brasil e a Venezuela, por muito tempo, 
esteve marcado por distorc;6es caracteristi
cas das relac;6es entre paises em desenvol
vimento, excessivamente dependentes de 
suas vinculac;6es a paises desenvolvidos. E 
merito nosso, da Venezuela e do Brasil, 
havermos sido dos primeiros e dos mais ati
vos pafses a propugnar por um reordena
mento economico internacional que diminua 
essas distorc;6es. Por outro lado, a reflexao 
sobre a propria experiencia fez-nos ver que 
o subdesenvolvimento nao e o resultado de 
determinismos etnicos, climaticos ou cultu
rais, encontrando-se suas causas, ao con
tn3rio, em forc;as e condicionantes bern iden
tificadas, algumas internas, outras interna
cionais, sabre as quais o homem pode e 
deve exercer controle. 

Nao resta duvida de que o primeiro e 
mais importante fator de mobilizac;ao para o 
desenvolvimento e o esforc;o nacional. A re
cente evoluc;ao de nossos dois paises de
monstra quanta pode realizar uma Nac;ao, 
motivada par ideais nobres de progresso, 
num clima de paz e de justic;a. · 

luta pelo desenvolvimento encontra 
obstaculos externos 

Mas, se e indiscutfvel a prioridade do es
forc;o interno, nao menos certo e que a luta 
pelo desenvolvimento encontra, frequente
mente, serios obstckulos externos, resultan
tes do desejo de paises mais avanc;ados 
conservarem estruturas de privilegio. No em
penho de atrair esses paises para um dia
logo propicio a revisao de tais estruturas, 
encontramos crescentes coincidencias entre 
nossos dois Governos. 

Atitudes, como essas, de refletida maturi
dade no plano economico, sao o resultado 
de uma clara consciencia das responsabili
dades que ambos os paises fomos chamados 
a assumir tambem no plano politico, no ce
nario mundial. A heranc;a do subdesenvolvi
mento, que tende a orientar os vinculos eco
nomicos no sentido de dependencias ver
ticais, nao deixa menores distorc;6es na 
forma de encarar os relacionamentos poll-
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ticos. E, assim, julgou-se par muito tempo 
que, pelo menos no plano internacional, os 
interesses politicos dos paises em desen
volvimento devessem simplesmente enqua
drar-se nas concepc;6es estrategicas mais 
amplas dos paises de maior poder. No en
tanto, sob o influxo dos mesmos ideais de 
respeito a individualidade soberana dos 
paises que impulsionam o desenvolvimento 
economico, reconhece-se, hoje, e de manei
ra mais ampla, o direito de cada um a au
tentica expressao polftica nacional no plano 
mundial, livre de ingerencia e livre de 
imposig6es. 

Nossos paises, em razao de suas potencia
lidades e do grau de desenvolvimento que 
ja atingh'am, passaram a ter uma crescente 
participa~ao na vida internacional. Essa evo
lu~ao, aceitamo-la com senso de responsa
bilidade. Pois bern sabemos que ela nos 
cria obriga~oes novas, tanto no plano uni
versal, como no regional e no bilateral. 

Nao obstante a vizinhanga que nos une, 
as caracteristicas de crescimento hist6rico, a 
que me referi de inicio, fizeram com que 
nossos interesses comuns maiores se ma
nifestassem a partir de coincidencias nos 
pianos mais vastos da cooperagao interna
cional. 

Ja mencionei as posig6es que nos aproxi
maram no dialogo politico e economico en
tre o Sui e o Norte. Desejo agora referir-me 
as coincidencias no plano regional. Creio 
que a ambos os Governos nos animam pro
p6sitos semelhantes quanta a natureza do 
relacionamento latina-americana e ao papel 
de nossos paises nessa comunidade. 

ser latina-americana e urn estada 
de espirita 

Para o Brasil, ser latina-americana e, mais 
do que uma circunstancia geogratica, um 
estado de espirito. 0 sentimento que lhe 
corresponde e mais genuino do que a re
t6rica, sabre o mesmo elaborada, poderia 
deixar supor. E, ·se, assim, genufno e o 
sentimento de comunidade, mais autentica 
e a preocupagao de que ele floresc;a ao in-



fluxo de ideais de fraternidade, de igualda
de soberana e de nao-ingerencia nos assun
tos dos outros paises. A coopera!fao e o 
re,speito mutuo sao a inspira!fao de nossa 
convivencia com os vizinhos do continente 
e, estamos certos, a chave para que esse 
relacionamento prospere de modo a trazer, 
a todos, o progresso e a paz que entende
mos s6 serem definitivos se solidarios. Den
tro dessa 6tica, nao cabem aspira!foes he
gemonicas nem ambi!foes de preponderan
cia entre as na!foes do continente. Vossa 
Excelencia ja o disse muito bern e e com 
satisfac;ao que recorda suas palavras no 
sentido de ressaltar a compreensao que tern 
o Governo da Venezuela de que ao Brasil 
anima identico espirito de nao aceitar e de 
nao desejar hegemonias. 

Em nossa ac;ao externa no continente, guia
mo-nos pela fidelidade irrestrita ao ideal 
pacifista do povo brasileiro e a seu espirito 
de cooperac;ao, de conciliac;ao e de amizade 
com os povos todos da America. Sentimen
tos esses que encontram a mais perfeita 
correspondencia nos ideais da unidade com 
que sonhou o maior dos compatriotas de 
Vossa Excelencia, o libertador Bolivar, gran-
de entre os grandes na admirac;ao e 
afeto de todos nos. 

Tal e o espfrito que tern animado tantas 
iniciativas venezuelanas em busca de uma 
integrac;ao maior dos pafses latina-america
nos. A criac;ao do SELA e uma dessas ini
ciativas, a qual o Governo brasileiro vern 
emprestando apoio e participac;ao. Sentido 
igual tern iniciativas como a que tomamos 
no ambito sub-regional, quando propusemos 
a conclusao de urn Pacta Amaz6nico. 0 ca
rater sub-regional nao lhe diminui a impor
tancia para toda a America Latina. ~ que 
o exercfcio a que nos propomos, e o de 
colaborac;ao para preservac;ao e explorac;:ao 
de recursos que nos sao comuns, garantin
do, ao mesmo tempo, atraves dessa coope
rac;ao, o plena aproveitamento de uma area 
sabre a qual podem debruc;ar-se interesses 
estranhos aos pafses da regiao. 

harmoniza~ao e conjuga~ao de 
interesses latino-americanos 

Em ambos os casas, do SELA e do Pacta 
Amaz6nico, o que realmente se busca, em 

graus diferentes embora, e a harmonizac;ao 
e conjugac;ao de interesses no ambito da 
America Latina. 

Senhor Presidente, 

Atraves da cooperac;ao multilateral, de ca
rater universal ou regional, aprendemos a 
nos conhecer melhor. Agora, as iniciativas 
que pretendemos tamar em conjunto no 
plano sub-regional ainda mais nos aproxi· 
marao entre outras raz6es pelo simples fato 
de que a floresta amaz6nica, que nos sepa
ra, sera, dominada pelo homem, urn trac;o 
de uniao. 

No plano estritamente bilateral, muito ain
da podemos fazer para trazer o intercambio 
de toda ordem,_ entre nossos paises, a niveis 
compativeis com as dimensoes e possibili
dades das respectivas economias. Nosso co
mercio pode ser ampliado e diversificado, 
pois substancial e a complementaridade en
tre nossas pautas de exporta!faO. Ricas sao 
as possibilidades que existem para a pres
ta!fao reciproca de servi!fos e para urn in
tenso intercambio tecnol6gico. Esperamos 
ver espraiada essa copera!fao tambem a 
outros setores, nos campos cientifico, tec
nico e cultural. 

A viagem de Vossa Excelencia ao Brasil e 
urn estfmulo para que as atenc;6es de ambos 
os pafses, tanto no setor oficial quanta pri
vado, se voltem para a identificac;ao dos 
muitos caminhos que aguardam o trabalho 
fecundo de nossa cooperac;ao. 

Com esse convite a ac;ao, quero pedir a 
todos os presentes que se unam a mim no 
brinde que levanto pelo constante exito e 
felicidade pessoal de Vossa Excelencia Se
nhor Presidente Carlos Andres Perez, assim 
como pela prosperidade crescente do valo
roso e fraterno povo venezuelano. 

PRESIDENTE VENEZUELANO 

Pela primeira vez, o Chefe de Estado da 
Venezuela visita o Brasil. 0 tiist6rico passo 
deste encontro de duas patrias, com nossa 
presenc;a em Brasilia, havera de constituir 
urn fato hist6rico que tera repercuss6es de 
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extraordinaria significac;ao para as duas na
c;oes,· para os prop6sitos comuns e compro
misso inextingi.ifvel da integrac;ao Iatino-

, americana. Haveremos de assentar as bases 
para a reciproca e concreta convivencia do 
Brasil e da Venezuela, e da Venezuela e 
do Brasil, e da nossa comunidade latina
americana. 

Nao e explicavel, e nao nos deteremos em 
comentarios que nada afirmativos poderiam 
resultar, que a relac;ao entre Venezuela e 
o Brasil nao haja superado o plano exclu
sivamente diplomatico. Dais mil quilome
tros de fronteira comum nao foram, ate o 
presente, motivo suficiente para que nossas 
relac;oes se afianc;assem numa ativa e cria
dora cooperac;ao. Os cantatas entre nossos 
pa[ses nao foram diferentes do que podemos 
ter com os pafses mais distantes da terra. 

Dize-lo com esta franqueza, envolve urn 
prop6sito que vai alem de uma retificac;ao. 
Convida-nos a ac;ao para responder ao c6m
promisso hist6rico inarredavel, que ja nao 
pode esperar mais tempo. 

brasil e pafs-chave para integra!taO 
da america latina 

Por isso, recebemos com entusiasmo a ini
ciativa da Republica do Brasil, sob seu ilus
tre Mandatario, ao convidar-nos para a dis
cussao de urn tratado sobre a regiao ama
zonica, que estara destinado a modificar 
definitivamente, a media e a Iongo prazo, 
este mutua isolamento que, sem duvida, 
prejudicou o avanc;o de nossas nac;6es e os 
programas de integrac;ao. Os povos de ori
gem hispfmica, entre eles a Venezuela, cons
titufmos uma metade que nao alcanc;arao 
seus grandes objetivos sem a outra metade 
iberica de origem portuguesa. 0 Brasil e 
a nac;ao sui-americana fundamental e chave 
na ac;ao integradora da regiao. Qualquer de 
nossas nac;6es que volte sua atenc;ao e sua 
preocupac;ao para a integrac;ao latina-ame
ricana tera que encontrar-se, "em cada es
quina", com o Brasil. Proclamar essa ver
dade nao e expressao de impotencia e mui
to menos alusao hostil ao evidente signifi
cado latino-americano desta grande nac;ao. 

Os mitos inventados pela imagina~ao ou 
criados pelos interesses, que pretenderam 
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ver no Brasil e na Argentina os extremos 
de uma bi-polaridade para o predominio, ja 
cedem Iugar a racionalidade e as experien
cias de nosso continente. 0 Brasil tern cons
ciencia da realidade que nos leva pela mao 
ao reconhecimento da interdependencia e 
do ineludivel imperativo da integra~ao lati
na-americana. Nao cabem pretensoes hege
monicas nem ambi~tfies de prepotencia 
entre as na~oes da America Latina. N6s 
reconhecemos mutuamente o direito e a in
dividualidade das institui~fies nacionais 
sem ingerencias estranhas ou imposi~fies 
de qualquer fndole. 

A Amazonia e urn marco multilateral que 
permite, por uma parte, coordenar pianos 
em escala· latina-americana e, por outra, 
contribuir para a prosperidade e o bem-es
tar de cada uma das nac;oes que a inte
gramos. 

Gratfssimo e e sera o tempo que passarmos 
no Brasil. Apesar da diferenc;a de idiomas 
que, alias, nao consegue impedir a comu
nicac;ao entre nossas gentes, o Brasil e a 
Venezuela sao povos identicos que avanc;am 
numa dimensao humana que cada dia os 
unira mais e mais. A amizade sem reservas 
da Venezuela pela Republica do Brasil se 
afirmara agora sobre tangfveis realidades 
que vamos construir com nossa vontade de 
fazer. Sao muitos os campos em que o dia
logo que iniciamos encontrara ferteis espa
c;os para o coordenado esfor<;o que permi
tira o aproveitamento cabal de nossas am
plas possibilidades de intercambio, de co
municac;6es e de complementac;ao, estimu
lados no dever de dar base a unidade da 
America Latina e ao progresso e bem-estar 
de nossos povos. 

A circunstfmcia de que existam diversas for
mulas polfticas e outras caracterfsticas di
ferenciadas entre nossos povos nao podem 
suscitar divergencias nem distanciamentos. 
Se ha diferenc;as na maneira de conceber e 
resolver situac;6es peculiares, uma e a ori
entac;ao fundamental de nossas metas e 
objetivos nos quais nao podem predominar 
fatores de disc6rdia, que nao existem na 
realidade, quando os caminhos nos hao de 
levar a urn mesmo destine firmemente ar
raigado numa solidariedade indestrutivel. 



brasil e venezuela concordam em 
aderir ao pluralismo ideot6gico 

Ha um mandata hist6rico que nos corres
ponde realizar, aos latino-america~o~ desta 
gera~ao. Minha v!s~ta traz .o objet1vo de 
afirmar este propos1to. Bras1l e Venezuela 
temos coincidido nos foros internacionais, 
mantido posi~6es comuns entre os paises 
do Terceiro Mundo para a criac;ao de uma 
nova ordem economica internacional e, 
ah~m disso, temos estado de acordo em ade
rir ao pluralismo ideol6gico, como princfpio 
que regule a convivencia entre nossos Esta
dos e torne passive! o grande desafio da 
integra~ao que e 0 fim que nos propomos 
os povos do Brasil e da Venezuela. 

Subscrevemos os documentos fundamenta is 
que orientam as grandes lutas da humani
dade, contra toda atitude au conduta discri
minat6ria ou as que pretendam violentar o 
respeito e a dignidade humana ou a vonta
de soberana dos povos. Decidimos defender 
a soberania economica e proteger os recur
sos naturais, pondo-os a servigo de nossos 
povos, da integragao latina-americana e da 
humanidade inteira. 

Reclamamos nosso direito de participar sem 
discrimina~ao de natureza alguma nos avan
c;os da ciencia. E nos incumbe uma parti
cipagao nos esforgos para a paz do mundo. 

0 controle da energia nuclear, que requere
mos para o progresso de nossos povos e re
pudiamos como instrumento para a!(ao be
lica, e a limita~ao de armamentos, sao areas 
na a~ao internacional nas quais devemos 
identificar pontos de vista e conseguir que 
a America Latina exer!(a urn papel que im
pe!(a que a sorte de nossas patrias seja 
decidida pelas grandes potencias que divi
diram o mundo em blocos. 

Temos falado em urn mesmo tom e com uma 
s6 voz para expressar preocupac;:6es comuns 
pela sorte da America Latina. Assim e que 
o Panama, quando reivindicou a sua plena 
soberania sabre o territ6rio da Republica, 
encontrou-nos unidos ao Brasil, a Venezuela 
e a todos os povos da America Latina para 
expressar a mais ativa solidariedade. A Con
ferencia sabre o Direito do Mar, para defen-

der nossos recursos marinhos e submarines, 
e o mar como patrimonio comum da huma
nidade encontrou a mesma voz solidaria 
das pa'trias latino-americanas. A integragao 
do Sistema Economico Latina-Americana 
(SELA), com a participagao do Brasil, se 
constitui em uma nova esperan<;a para a 
integra~ao e dara maiores oportunidades pa
ra a racional utiliza~ao dos recursos natu
rais, economicos e tecnol6gicos. Somas sin
ceres partid{uios do fortalecimento da Or
ganizac;:ao dos Estados Americanos, acredi
tamos na necessidade de uma cooperac;ao, 
a mais estreita passive!, entre as duas Ame
ricas. 0 mesmo esfor~o vimos cumprindo 
dentro do Terceiro Mundo, para que se esta
bele~a uma nova ordem econ6mica interna
cional, que se tra~uza em justa divisao in
ternacional do trabalho que se fundamente 
na equivalencia e na eqliidade das rela~oes 
de intercambio entre os pafses desenwlvi
dos e as na~oes em desenvolvimento. 0 
dialogo Norte-Sui, onde nos correspondeu a 
honra de ser porta-vozes dos paises em de
senvolvimento, temos buscado afanosamen
te as formulas que fa~am possfvel a justi~a 
internacional. 

Todas as materias em que se pas a prova 
a solidariedade latina-americana. encontra
rani-nos juntos, Brasil e Venezue·,a. 

A solu~ao definitiva da mediterraneidade da 
Bolivia interessa a comunidade latina-ame
ricana. Em Lima, a 9 de dezembro de 1974, 
data sesquicentenaria da Batalha de Ayacu
cho, assim o proclamamos a Argentina, Bo
livia, Colombia, Chile, Equador, Panama, 
Peru e Venezuela. 

pacto amazonico, uma iniciativa 
feliz 

A Venezuela reconhece o extraordinario e 
afortunado esfor~o realizado pelo Brasil para 
conseguir urn desenvolvimento independen
te a servi~o do povo brasileiro e da integra
gao latina-americana. E: agora perempt6ria 
nossa obrigac;ao de coordenar a ac;:ao do 
Pacta Andino, que abre possibilidades para 
o fortalecimento da ALALC, contribuindo 
tambem para a realiza~ao dessa iniciativa 
feliz do Pacta Amazonico e 'para a unidade 
de ac;ao da America Latina. 
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A globalidade de muitos problemas da re
giao nos faz pensar na contribuic;ao que po
deriam prestar os comites de ac;ao do SELA 
como instrumentos ageis e pragmaticos. Mas, 
para isso, sao necessaries a participac;ao 
e o apoio dos pafses mais importantes da 
regiao, que tern obrigag6es ineludfveis para 
com os mais debeis ainda em processo de 
desenvolvimento. Criaram-se varios comites 
da maior importfmcia para todos os nossos 
pafses. Como o de fertilizantes, o de com
plementos alimentfcios, para atender os 
problemas nutricionais que afetam em todo 
o continente as nossas crianc;as. A presen~a 
do Brasil se faz indispensavel. Confio em 
que poderemos contar com a contribui~ao 
oportuna e eficaz de seu pais para assegu
rar o exito dos comites que mais provoquem 
seu interesse. A cria~ao de empresas mul
tinacionais e uma necessidade ajustada as 
realidades de nosso tempo e a aspira~ao le
gitima de uma uniao de nosso continente, 
como expressa a pr6pria iniciativa de seu 
pais ao nos propor o Pacto Amazonico. 

Como Vossa Excelencia assinalou com ine
qufvoca precisao, se 0 esforc;o interno e in
substitufvel nossa luta pelo deserivolvimen
to encontra serios obstaculos externos nos 
pafses industrializados, que pretendem con
servar privilegios. Atingir o equilfbrio entre 
as prioridades nacionais e a satisfac;ao de 
interesses que estimulem a presenc;a de fa
tares modernos e avanc;ados para o aprovei
tamento eficiente das riquezas basicas, po
deria conseguir-se melhor, estabelecendo-se 
urn regime comum para a regiao. Se nao 
buscarmos e lograrmos a convergencia 
nesse sentido, corremos o risco de benefi
ciar aqueles que fomentam nossas divergen
cias ou delas se aproveitam. 
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Senhor Presidente, 

Do que fac;amos hoje, depende que a Ame
rica Latina empreenda, pela rota de ac;ao e 
da constancia, da confianc;a e do esforc;o, 
a realizac;ao de seu grande destino. 0 se
culo XXI nos espera com urn compromisso 
ineludivel com as novas gerac;6es da grande 
patria latina-americana. Essas perspectivas 
certas me moveram a aceitar com entusias
mo o seu convite para vir dialogar sabre 
quest6es tao substanciais que merecem di
reta e pessoal considerac;ao. Nosso dialogo 
inicial e as cordiais e estimulantes palavras 
que Vossa Excelencia acaba de pronunciar, 
confirmam-me que haveremos de chegar a 
estipulac;ao de convenios e acordos que 
respondam as expectativas que cada urn de 
nossos povos tern esperado dos demais. 
Esses entendimentos, aos quais chegaremos 
com autentico espfrito de compreensao, se
rao de franca e ampla cooperac;ao. Vim a 
Brasilia com prazer. Senti que estava cum
prindo urn velho compromisso de meu pafs 
com uma divida que nossos povos nos com
pelem a saldar. 

Devo dizer com sincera satisfac;ao que com
partilhamos otimismo e confianc;a pela evo
luc;ao polftica, econ6mica e social do fra
terno povo brasileiro. Sabre essa confianc;a 
e sabre os objetivos comuns que nos unem, 
ir-se-a afirmando o porvir do Brasil e da Ve
nezuela, e de nossa identidade com os de
mais povos latino-americanos. 

Saudo, em nome da Venezuela, esta aurora 
do Mundo Novo que, em verdade, haveremos 
de forjar no Novo Mundo. 



acordos -nao esgotam oportunidades 
Discursos dos Presidentes Ernesto Geisel e Carlos Andres Perez, d _ 
' no Palacio do Planalto, em Brasilia, em 17 de novembro 9 C00p9 rarao 

de 1977, durante a solenidade de assinatura ~ 

ERNESTO GEISEL 

Senhor Presidente, 

A cerim6nia que acabamos de presenciar 
traduz o resultado de urn processo de nego
ciac;ao que revela a harmonia com que po
dem ser conjugados as interesses de nossos 
dais palses. 

Antes de tudo, porem, este ato se insere 
na programa~;ao de uma visita, cujo signi
ficado polftico e multo mais amplo do que os 
textos firmados, por mais relevantes que 
sejam estes. 

0 sentido maior e, com efeito, o de reafir
mar que o Brasil e Venezuela estao deci
didos a implantar mecanismos eficazes de 
consulta e coopera~;ao para os principais 
aspectos de suas reta~;oes. 

Dentre tais instrumentos, cabe merecido 
destaque ao Convenio de Amizade e Coope
rac;ao, moldura flexlvel para o desenvolvi
mento das relac;6es brasileiro-venezuelanas, 
o qual cria a Comissao de Coordenac;ao 
Brasileiro-Venezuelana que tera a missao de 
dar conteudo efetivo aos projetos de coope
rac;ao. 

Os demais atos assinados esta manha cons
tituem amostra expressiva dos terrenos que 
se abrem a essa colaborac;ao e dos princl
pios que inspiram a ac;ao internacional dos 
dais palses. 

0 Acordo de Cooperac;ao entre o Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Cientlfico 
e Tecnol6gico, do Brasil, eo Conselho Nacio
nal de Pesquisas Cientfficas e Tecnol6gicas, 
da Venezuela, testemunha a convicc;ao que 
nos anima a respeito do papel essencial da 
ciencia e da tecnologia no esforc;o de pro
moc;ao do progresso e como meio de refor
c;ar as vfnculos entre nac;6es em desenvol-

de atos entre o Brasil e a Venezuela. 

vimento que lutam com problemas e situa
c;6es semelhantes. 

A mesma ideda de explorar o potencial de 
emergencia nascido de experiencias comuns 
conduziu a celebrac;ao do Acordo Sanitaria, 
o qual se fundamenta na identidade dos 
condicionamentos ecol6gicos partilhados 
pelas duas Nac;6es e no desejo de propor
cionar, mediante a uniao de esforc;os, con
dic;6es de maior bem-estar para as popula
c;6es das zonas fronteiric;as. 

.lgual sensibilidade aos aspectos sociais da 
colaborac;ao internacional encontra-se con
sagrada no Acordo sabre Drogas, que busca 
soluc;6es cooperativas para urn problema 
que crescentemente esta preocupando nos-

. sas comunidades. 

Desejo, par fim, dar realce ao Acordo sabre 
Sucursais Bancarias, que permitira criar 
mecanismos financeiros e de cn§dito para 
estfmulo ao intercambio economico e co
mercial brasileiro-venezuelano. 

potencial economico amplia 
oportunidades de coopera!tao 

Estes acordos Ionge estao de esgotar as 
oportunidades criadas a cooperac;ao entre o 
Brasil e a Venezuela pelas dimens6es e po
tencial das duas economias e pelas areas de 
coincidencia que se manifestam, com fre
qUencia cada vez maior, em nossa crescen
te participac;ao na vida internacional. 

Eles representam, tao somente, o ponto de 
partida de urn esfor~;o que deve ser per
severante para que se de e~pressao real 
a convic~;ao de ambos os Governos quanto a 
necessidade de cria~;ao de maiores vfnculos 
operativos entre as Na~;oes em desenvolvi
mento da America Latina. 
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t:: com esse espirito, Senhor Presidente, que 
podemos esperar venham, os princfpios ge
rais que inspiram os dais Governos, a. tra
duzir-se em projetos efetivos de aproxlma
c;ao e cooperac;ao entre nossos dais povos 
irmaos. 

CARLOS ANDRES PEREZ 

Senhor Presidente, 

Senti, nesta manha, uma profunda satisfa
c;ao, ao ver concretizadas, com esses Acor
dos que foram firmados par nossos dois 
Chanceleres, as aspirac;6es muito sentidas 
do Brasil e da Venezuela. Demonstramos, 
nesta manha, que se abrem aos dois paises 
amplos e claros horizontes para o entendi
mento, para a cooperac;ao e para o pro
gresso. 

0 Tratado de Amizade e Cooperac;ao e um 
marco adequado, dentro do qual se poderao, 
no futuro, realizar conv~nios de grande sig
nificac;ao para o progresso e para afirmar 
1!1 amizade do Brasil e da Venezuela. 0 Tra
tado sabre Cooperac;ao Cientifica, em pri
meiro Iugar, prestou uma oportunidade aos 
dois paises para afirmar de novo a sobera
nia que reclamamos para o conhecimento 
cientifico dos nossos paises: o direito que 
temos de ter acesso amplo a todos os 
ambitos da tecnologia do mundo. Nossa 
resposta a toda atitude discriminat6ria fren
te a transferencia de tecnologia e, ao mes
mo tempo, nossa convicc;ao de que, unindo 
nossos esforc;os a inteligencia dos latino
americanos, podera tambem oferecer ao 
mundo novas conhecimentos tecnol6gicos. 
0 Acordo de Cooperac;ao Sanitaria nos esta 
dizendo, segundo suas pr6prias palavras, 
que nao pode continuar mantendo a mesma 
situac;ao do passado; que, frente aos pro
blemas do mundo, frente as circunstancias 
economicas, sociais e sanitarias de nossos 
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povos, as fronteiras devem abrir-se para o 
entendimento e a cooperac;ao; as fronteiras 
devem abrir-se, igualmente, para afirmar o 
exito que logramos em cada um de nossos 
paises. 

I 
A saude nao se pode parcelar e, se nao fi
zermos o minima esforc;o no Brasil e Vene
zuela, como paises limitrofes, unilateral
mente nossos paises nao darao os frutos 
que desse esforc;o esperamos. E que este 
empenho se repita na economia e se repita 
em todos os setores de progresso de nossos 
povos. 

harmonia criadora em beneficia 
dos dois paises 

Como disse, Senhor Presidente, o Brasil e 
Venezuela demonstram nesta oportunidade, 
ao Iongo das conversac;6es mantidas por 
nossos assessores, como podemos, dentro 
de um dialogo permanente, nos aproximar
mos, identificar pontos de vista e criar uma 
harmonia criadora em beneficia dos dais 
paises. 

A Venezuela integra o Pacto Andino, dentro 
do qual estao comprometidas cinco nac;6es, 
quatro delas limitrofes com o Brasil, para 
realizar urn trabalho conjunto para fortale
cer nossas economias; mas este pacta nao 
e excluente, nem e hostil a todos os acor
dos que poderemos subscrever com os pai
ses latino-americanos. Pelo contrario, acredi
tamos que esses Acordos que subscrevemos 
nos aproximam mais de uma conversac;ao 
multilateral entre o Brasil e os pafses do 
Pacta Andino, para que na cooperac;ao 
continuemos progressivamente ampliando 
horizontes da integrac;ao latina-americana. 

S6 me resta dizer, Senhor Presidente, que 
a satisfac;ao com que aceitei o seu convite 
e a alegria com que meus olhos viram esta 
cidade-monumento, que e Br,asilia, fortale
ceram no meu espirito uma fe segura nas 
grandes possibilidades de cooperac;ao, de 
entendimento e de trabalho conjunto entre 
Br21sil e Venezuela. 



perez no congresso nacional: 
Tradu~ao • • d 

nao_-dficial muato mats nos une 0 que nos separa do d1scurso 
do Presidente da Venezuela, Carlos Andres Perez, no Congresso Nacional. em Brasflia, em 17 de 

novembro de 1977. 

Com palavra fraterna e otimista, a Vene
zuela comparece hoje ante a Nac;ao brasi
leira, com inquebrantaveis prop6sitos de 
fraternidade latina-americana. Comigo vern 
a emoc;ao do meu povo com sua clara ami
zade pelo povo brasileiro. Trago uma men
sagem de confraternidade e de fe no grande 
destine da America Latina. 

Abrigo a segura confianc;a de que este dia 
sera anotado na hist6ria de nossos palses 
com transcendente significac;ao. Nao se 
trata de registrar nos anais de nossas pa
trias a entrevista entre os Presidentes do 
Brasil e da Venezuela e minha presenc;a no 
Congresso e no Supremo Tribunal Federal. 
Tampouco o fato extremamente ins61ito de 
que e a primeira vez que um Presidente 
da Venezuela visita a Republica Federativa 
do Brasil. Trata-se de uma imprescindlvel re
tificac;ao. 0 Brasil e a Venezuela nao podem 
continuar perdidos na distancia, sufocados 
e vencidos por sua geografia. 

Nao temos sido fieis aos ensinamentos da 
hist6ria, a experiencia que nos deixou a 
li~ao de nossos libertadores. 0 ensinamento 
mais diafano de nossa hist6ria, e dos forja
dores de nossa nacionalidade, e o da nossa 
unidade. A justi~a, a liberdade, a democra
cia e o desenvolvimento, devemos quere-los 
para a comunidade latina-americana a qual 
pertencemos. Assim nasceu nossa patria, 
com clara voca~ao de americanidade. Para 
isso viemos ao Brasil. Para dar nossa contri
bui~ao necessaria nesta hora de defini~oes 
que unifiquem os paises latino-americanos, 
para tornar possivel uma esperan~a tao ve
lha como a independencia e tao necessaria 
quanto ela: a integra~ao. 

No~ _147 anos do nosso trato diplomatico e 
poltbco, a contar da data em que Simon 
Bolfv~u, Presidente da Confederagao Gra-Co
lombtana recebeu, em Bogota, o primeiro 

Embaixador do Brasil, e a primeira vez que 
um Chefe de Estado da Venezuela tern a 
ocasiao de vir a dizer de viva voz nosso 
compromisso de unidade. Para reconhecer, 
sem eufemismos cumplices da tarefa in
cumprida, que temos diante de. n6s um~ 
responsabilidade longamente ad1ada e ate 
agora tratada com insuficiente atenc;ao. Com 
toda a decisao devemos afrontar a criac;ao 
de um sistema de seguranc;a politica e de 
uma unidade economica que nao seja o 
d6cil reflexo do calculado interesse dos 
grandes centres de poder do mundo. Sem 
hostilidade contra ninguem, na busca indis
pensavel da autenticidade de nossa inde
pendencia na ordem politica e economica, 
e como afirmac;ao para fortalecer e defender 
nosso ser nacional. 

uma s6 perspectiva economica, 
cultural e poHtica 

Somes povos com variac;oes e acentos dis
tintos, mas com uma s6 perspectiva econo
mica, cultural e politica. Nosso destine e 
a unidade e nao a separac;ao. 

A este conceito devemos retornar. Trazemo
lo em nossa hist6ria. A geografia nao nos 
pode derrotar. Devemos reconhecer que os 
latino-americanos nao assumimos a pleni
tude da responsabilidade de nossa hora. 
Muralhas de desconfianc;a e de receio foram 
interpostas entre n6s. t: precise confessa-lo, 
para que, em franco dialogo, reabramos com 
sinceridade e determinac;ao de agir, os ca
minhos que tornem posslvel o grande desti
ne da America Latina. Como na passagem 
blblica, temos sido estatuas de sa.l que olha
mos sempre ao passado que levantou muros 
de incompreensao entre nossas patrias. Se 
fizessemos urn balan~o dos mal-entendidos, 
das desconfian~as e das querelas que en-
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frentaram ou confundiram os paises da co
munidade latino-americana, sentiriamos ver
gonha de como nos deixamos conduzir por 
comportamentos e atitudes divorciadas de 
nossa responsabilidade hist6rica. Atar-nos a 
esses erros do passado, nao enfocar com 
visao e mentalidade contemporanea as rea
lidades de nosso tempo e os objetivos de 
nossas pollticas para a libera~ao economica, 
e a causa de todos os nossos problemas, 
porque nao fomos capazes de assumir a li
deran~a que nos corresponde no mundo de 
hoje. 

Somos nos venezuelanos um povo com vo
cac;ao universal, como o aprendemos de 
Francisco de Miranda e de Simon Bolfvar. 
Empenhamo-nos em compreender o distinto 
e o distante, o diverso e o plural, seja pro
prio ou alheio. Desejamos e procuramos 
soluc;6es para os problemas de nossos paf
ses emoldurados no ambito latina-america
no. Aspiramos a entender aos demais povos 
e a ser compreendidos por eles. Daf nosso 
interesse em respeitar opini6es ou posic;6es 
alheias, o que corresponde a nosso direito 
de ser ouvidos e respeitados. 

Eu agredec;o, em nome do meu povo a honra 
que me foi dispensada em usar a tribuna 
do Congresso do Brasil, expressao da sobe
rania popular, para dirigir-me a todo o seu 
povo e expressar em diatana e fraterna pa
lavra nossas aspirac;6es de mutua compre
ensao e nossa solidariedade com suas gran
des lutas para alcanc;ar a grandeza desta 
patria que tanto a merece. 

Quero dizer com simplicidade republicana 
que me sinto a vontade nesta Casa de urn 
povo da America Latina. Sinto neste mo
menta, com intensa emoc;ao, a comum res
ponsabilidade que nos convoca a todos os 
povos latino-americanos. 

Nao basta afirmar nossa decisao de travar 
unidos a batalha para criar uma ordem eco
nomica justa e equilibrada com todas as 
nac;6es da terra. E necessaria que dirijamos 
igualmente nossos esforc;os para definir uma 
ordem interna em nossas sociedades. 
Uma ordem interna mais democratica. 
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a experiencia democratica 
venezuelana 

Vivemos uma hora na America Latina que 
nos obriga a definir-nos, a encontrarmo-nos 
conosco mesmos. Na Venezuela, cumprimos, 
durante os ultimos anos, uma experiencia 
democratica que nao pretendemos exportar, 
nem apresentar como urn modelo. Com seus 
defeitos e com seus acertos, queremos que 
seja examinada. Como urn modo de vida 
para assegurar o progresso em liberdade. 

Propusemo-nos desenvolver as forc;as inte
riores do povo sobre bases eticas, com urn 
codigo de conduta de impecavel respeito aos 
demais pafses. Nao rechac;amos as crfticas 
que se fac;am ao nosso sistema, porque acre
ditamos que a crftica abre a possibilidade 
para corrigir rumos ou superar erros. A 
grandeza da democracia, em nossa opiniao, 
consiste na capacidade de aceitar a contro
versia que se fundamente na liberdade 
de consciencia, que torna o homem dono de 
si mesmo e assegura e abre o caminho a 
liberdade de pensamento. 

Concebemos a democracia como urn modo 
de vida, adequado as peculiaridades de cada 
povo. Sua for~a e sua dignidade consistem 
na defesa do homem, na exalta~ao do ho
mem, na valoriza~ao do homem. Porque nao 
h3 democracia sem cidadaos e o cidadao e 
o homem livre que nao somente tern acesso 
aos bens materiais, mas tambem aos bens 
espirituais. 

Aceitamos a convivencia e a participac;ao 
com povos e Governos que definam outras 
doutrinas, outras atitudes ante o homem e 
ante a vida. Assim como no nosso pais acei
tamos essa mesma pluralidade, afirmada 
sobre uma ordem etica que garanta uma 
sociedade aberta, que afirma que nao ha 
destino humano sem discussao e sem di
vergencia. Nosso Congresso e a expressao 
do pluralismo da democracia venezueiana. 

Hoje, neste augusta recinto do Congresso 
do Brasil, senti a emoc;ao de ouvir a voz 
dos Partidos politicos. do Governo e da Opo
sic;ao, identificados no mesmo proposito de 
dizer-nos que o Brasil e uno, indivisivel, 



disposto a contribuir para a integrac;ao .lati
na-americana e lavrar seu futuro em llber
dade. 

0 Libertador Simon Bolfvar, a partir da ilha 
caribenha da Jamaica, nos albores da inde
pendencia latina-americana, deixou-nos au
vir sua eloquente palavra integracionista: 

"E: uma ideia grandiosa pretender formar de 
todo o mundo novo uma so nac;ao, com urn 
so vinculo que ligue suas partes entre si e 
como todo ... Eu desejo, mais que qualquer 
urn ver formar-se na America a maior nac;ao ' - . do mundo, menos por sua extensao e nque-
zas, que por sua liberdade e gloria ... " 

E ao invocar este testemunho, o fac;o com 
meu pensamento e minha devoc;ao p_osta no~ 
valores historicos desta ilustre nac;ao brasl
leira. No precursor Joaquim Jose da Silva 
Xavier, martir da liberdade, o imortal Tira
dentes. Sinto-me honrado ao mencionar na 
galeria de regias figuras para a construc;ao 
de uma patria com identidade propria, aber
ta a toda a comunidade continental, a esses 
homens leais e genufnos para a fraternidade 
e a colaborac;ao: a Jose Bonifacio de Andra- · 
da e Silva, o construtor, ao Barao do Rio
Branco, aos juristas Joaquim Nabuco, Afn3-
nio de Melo Franco, e a Manuel de Oliveira 
Lima. Express6es da inteligencia deste gran
de pais que transcende a nossa America to
tal e que por identidade de convicc;6es sao 
valores para a unidade formidavel que nos 
agrupe a todos. 

brasil e indispensavel para a 
integra~ao latina-americana 

Disse com reiterada veemencia ja em minha 
patria e em tribunas de outras patrias ir
mas, que o Brasil e indispensavel para a 
integrac;ao latina-americana. A metade de 
fala espanhola se consolida e se identifica 
para se encontrar com a outra de lfngua 
portuguesa e os novas povos que no Caribe 
assinalam o final do vergonhoso colonialis
mo na terra latina-americana. 

Cada povo tern urn passado intransferfvel. 
Urn sere urn carater aos quais nao renuncia 
e nem deve renunciar se quer afirmar sua 

identidade e nao dissolver-se em urn con
junto humilhante. Na personalidade de cada 
urn dos povos da America ha uma razao 
comum, poderosa precisamente neste caso, 
e esse e o antecedente e o presente de uma 
lic;ao integradora. 

Vim a reconfortar nossa esperan!ta e nossa 
fe nesta imensa na!tao, grande em sua geo
grafia, grande em seu es!or!to, gra~de no 
papel que lhe cabe cumpnr par~ a mtegra
!tao latino-americana. Estamos _d•ante deste 
colossal desafio das novas reahdades que o 
mundo nos impoe e que esta ao alcance de 
nossa vontade, se e que estamos a altura 
do grande destino latino-americano. Somos 
vitimas do totalitarismo economico que im
piedosamente desencadearam sobre nos os 
pafses industrializados. _Nao fala~o~ com 
tom hostil que nos leve a controvers1a sem 
destino. Acreditamos na complementaridade 
entre todas as na!toes do mundo, fundamen
tada na interdependencia dos povos, enten
dida como la!tO de coopera!tao e solidarie
dade mutuas. 

Nao faltaram boas intenc;6es no mundo in
dustrializado. Recordemos que em 1960, sob 
sua iniciativa e com sua aprovac;ao, as Na
c;6es Unidas proclamaram o primeiro dece
'nio do desenvolvimento; e na decada que se 
iniciava em 1970, o segundo decenio, para 
cobrir a crescente brecha entre os paises 
desenvolvidos e os em desenvolvimento. 
Esta para finalizar o segundo decenio. Os 
resultados nao podem ser mais inquietan
tes. Enquanto uma quarta parte do mundo 
tera para 1980 uma renda media per capita 
superior aos quatro mil d61ares, as outras 
tres quartas partes s6 chegarao em media 
ao insignificante total de 300 d61ares, dez 
anos depois, em 1990, segundo foi assinala
do pelo Presidente do Banco Mundial, se
nhor MacNamara, na UNCTAD Ill. 

0 Brasil e a Venezuela tiveram oportunidade 
de juntar seus esforc;os como paises parti
cipantes da conferencia sobre a Cooperac;ao 
Economica lnternacional, o dialogo Norte
Sui. E, embora tenha produzido apenas re
sultados limitados, permitiu formular nossas 
propostas aos paises lndustrializados, apre
ciar suas reac;6es e chegar a conclusao de 
que dispomos de uma forc;a negociadora em 
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nossa posigao solidaria. Como dissemos, ha 
muito mais o que nos una do que nos se
pare e somente nos mantendo unidos po
deremos combater a desigual distribuigao 
da rrqueza atual e a desigual produgao do 
potencial produtivo da riqueza futura. 

A America Latina, inteira e unida, cabe man
ter com firmeza essa rota que nos levou a 
solidariedade do Terceiro Mundo, consoli
dado no curso do dialogo e que se demons
trou essencial para obter uma disposigao 
receptiva da parte dos paises industrializa
dos. 

impedir formas mais sutis de 
domfnio 

Hoje em dia, a maior parte dos recursos 
naturais esta sob o controle dos nossos pai
ses e n6s estamos preocupados em desen
volver a tecnologia em nossas pr6prias ins
tituig6es, mas ainda nos falta muito por 
fazer e a colaboragao entre n6s pode ser 
ou e indispensavel e necessaria para impe
dir outras formas mais sutis de dominio. 

Em breve terao que traduzir-se em fatos con
cretos as declarag6es e os compromissos 
ajustados em Paris, entre os quais se des
taca o estabelecimento do fundo comum 
para a estabiliza<;ao dos pregos das mate
rias-primas. Confiamos em que os paises 
industrializados se adaptem a obrigagao 
contrafda na conferencia negociadora que 
atualmente se celebra em Genebra. Com 
essa decisao afirmativa, beneficiar-se-ao to
dos os paises, produtores e consumidores. 
E assim se da interpretagao justa ao con
ceito da interdependencia que deve preva
lecer nas relag6es globais. 

Nem os Senhores nem eu esqueceremos 
esse dia. Convoca-nos a nobre decisao 
de nos unirmos. "A Nagao de Republicas", 
de que nos falou Simon Bolivar, esta ao 
nosso alcance. lndividualmente, nenhum 
p~is da America Latina, nem este grande, 
v1goroso e poderoso Brasil, conseguiria a 
for!ta para enfrentar as realidades da a!tao 
internacional. A cria!tiiO de grandes unida
des economicas e a realidade de nosso 
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mundo. A unidade latina-americana reJvm
dica assim urn modo de ser, de ver e de 
sentir. £ responsabilidade de todos a cons
tru!tiiO da nova ordem economica interna
cional que exige e compromete a combina
!tiio de for!ta e a!tiio. 

Quero testemunhar nossa admiragao por 
esta admiravel e fraterna Nagao. Grande em 
sua geografia, grande em seu esforgo cons
trutor e grande em seu futuro irradiador de 
possibilidades certas para a integragao la
tina-americana. Ponto geografico da maior 
porgao da imensa Amazonia, riqueza de 
prospecgao impredizfvel para a America La
tina e fonte de uma audaz e portentosa ex
periencia de integragao, que vamos ensaiar 
os paises que dela fazemos parte, para con
tribuir a integrac;ao latino-americana que ja 
encontra seus caminhos iniciados nos segu
ros exitos do Pacto Andino, do Mercado 
Comum Centro-Americano, e da Comunidade 
do Caribe, nos esquemas que se divisam 
para a implementagao do "Tratado da Bacia 
do Prata" e nos objetivos do Sistema Eco
nomico Latina-Americana (SELA), que foi 
fruto do unEmime acordo na hist6rica reu
niao do Panama. 

Familiarizados com o mar, com a montanha, 
com planicies e com a selva, compreende
mos com amplitude e profundidade a gran
deza e a dimensao maxima da possibilidade 
latina-americana. Entendemos cada povo 
com sua virtude, sua for<;a e sua coragem 
para lavrar o destino coletivo sabre nossa 
geografia latina-americana. 

Quero trazer a lembranga do povo brasileiro 
os dias da faganha her6ica, quando Francis
co de Miranda, em 1806, projetava uma ex
pedigao libertadora "grande e bem combi
nada" que zarparia de Liverpool para o 
Brasil. Na proclamagao que havia prepara
do e pronunciaria ao desembarcar em terra 
brasileira, se adiantava ao grito do lpiran
ga: "Que nossa divisa seja: Liberdade ou 
Morte. Brasileiros: somos proprietarios he
reditarios do solo e nao devemos permitir 
que o terror de ser tratados como rebeldes 
influa nem par urn momento em nossos 
espiritos". 

E grato recordar que nosso Miranda havia 
pensado nesta imensa nagao como o centro 
possivel da libertagao latina-americana. 



0 Brasil e toda uma epopeia da vontade 
e da inteligencia do homem americana. A 
seus pensadores e a seus politicos, a seus 
hqmens de empresa, aos iluminados de to
des os tempos que desafiaram a natureza, 
que produziram os infinitos milagres que 
compoem a proeza plena de forga e de en
canto que eo Brasil, a homenagem de nossa 
rendida admiragao. A todos quantos, em 
tempos diferentes, sao os autores desta Na
c;ao, vivo ensinamento de otimismo para a 
humanidade, a Venezuela apresenta-lhes seu 
respeito e sua homenagem. 

A Nagao brasileira, lar acolhedor para os 
homens do mundo, aberta a todos os cru-

zamentos, para uma homogeinizac;ao de fa
teres humanos e culturais dissemelhantes, 
trago a saudac;ao de nossa Venezuela, irmao 
em mestigagem e no orgulho de ser o que 
somes, povo de dimensao ecumenica, iden
tificado na convivencia de sua gente alegre, 
trabalhadora, digna e boa. 

Brasileiros, permitam-me que desta Tribuna 
da soberania popular fac;a minhas as pala
vras de Simon Bolivar, ha 147 anos, porque 
continuam sendo a irrevogavel decisao dos 
venezuelanos: 

"Para sempre a mais perfeita amizade entre 
nossas nag6es, vizinhas e irmas." 

integra~ao e desenvolvimento, 
Traduc;:ao nao-oficial do discurso 

do Presidente d? ve!lezuela, pontos 
Carlos Andres Perez, em comuns entre 

17 de novembro b .
1 de 197?. durante rast e 

sessao solene venezuela 

0 preambulo da Constituigao da Venezuela, 
onde se definem a filosofia e as metas 
supremas de nossa patria, nos manda: 
cooperar com as demais nagoes e, de modo 
especial, com as Republicas irmas do con
tinente, dentro dos objetivos da comunidade 
internacional, com base no respeito recf
proco da soberania, da autodeterminac;ao 
dos povos, da garantia universal dos direitos 
individuais e sociais da pessoa humana, e 
no repudio a guerra, a conquista e ao pre
dominic economico como instrumento de 
politica internacional". 

Minha presenga neste recinto solene da 
Justiga brasileira inspirou-me a repetir esses 
postulados, que sao comuns a nossas pa
trias e correspondem a cruciais preocupa
g6es do nosso tempo. 

do Supremo Tribunal Federal, em Brasilia. 

A America Latina, no avanc;o positive a seu 
grande destino, veio formando instituigoes 
jurfdicas pr6prias, que ainda sao objeto de 
continuas transformac;oes para alcanc;ar a 
institucionalizac;ao do Estado de Direito, que 
se fundamenta nos valores essenciais 
que sustentam os conceitos basicos da civi
lizac;ao crista ocidental e nos princfpios da 
democracia representativa e do pluralismo 
ideol6gico. 

No plano internacional, tambem nos identi
ficamos com os objetivos globais do mundo 
democratico. Ambos os nossos pafses fazem 
parte de todos os organismos ,hemisfericos, 
desde a Organizac;ao dos Estados America
nos, e o Tratado lnteramericano de As
sistencia Recfproca, ate as instituig6es 
propriamente latino-americanas, como a 
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Associagao Latina-Americana de Livre Co
mercia (ALALC), o Sistema Economico 
Latino-Americano (SELA) e demais institui
g6es, sejam elas de ordem juridica, eco-

' nomica ou social, hemisfericas ou sub
regionais. Na ordem mundial, participamos 
da Organizagao das Nag6es Unidas e 
assinamos desde a Carta da Organizagao 
ate suas declarag6es fundamentais como a 
Declaragao Universal dos Direitos Humanos 
e outras, pelas quais nos comprometemos a 
revalorizar e defender a natureza e o am
biente ecol6gico, para assegurar a sobrevi
vencia do homem na terra. 

Ambos os nossos paises coincidem sabre a 
polftica de integra~ao e desenvolvimento. 
Nossos povos comungam com os grandes 
postulados da civiliza~ao ocidental, que se 
inspiram e se realizam no respeito a liber
dade e a dignidade do ser humano. Todas 
essas realidades geograficas, sociais, eco
nomicas e polfticas, constituem a essencia 
da uniao e do destino comum de nossas 
patrias. 

Minha conversa inicial com o Senhor Presi
dente Geisel, a visita e as palavras que aca
bo de pronunciar no plenario das duas Ca
maras Legislativas reunidas no Congresso. 
e esta sessao solene com que me honra o 
Supremo Tribunal da Federagao Brasileira, 
constituem uma valiosa trilogia de oportu
nidades para dizer a esta imensa patria
irma o quanta sao sinceros a simpatia e 
o afeto da Venezuela pelo Brasil, quanta o 
necessitamos num plano dinamico, ativo, de 
cooperagao autentica, na vanguarda da in
tegragao latina-americana; e como estamos 
dispostos, sem reservas nem suspeitas, li
berados de urn passado de denegag6es, para 
o intercambio crescente e mutuamente pro
veitoso, que contribua para o progresso de 
nossas patrias dentro do contexto latina
americana. 
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progresso do brasil interessa 
a america latina 

0 progresso do Brasil - afirmo-o sem ro
deios - e de interesse para uma America 
Latina sem cuja estruturagao como grande 
unidade economica, tampouco o Brasil po
deria encontrar seu caminho para a gran
deza integral. Desde meus tempos de jovem 
estudante, senti pelo Brasil uma simpatia 
especial, fruto de uma admiragao por sua 
imensa geografia, por sua portentosa Ama
zonia e pelo esforgo incomparavel de seus 
pioneiros. Os ensinamentos da Hist6ria, mi
nhas experiencias politicas de combatente 
pela demo9racia e pela unidade da comu
nidade latina-americana deram solidez, for
mae objetivos a esse fascinio que, nos meus 
tempos de juventude, senti pelo Brasil. 

Ordem e Progresso, diz a sua bandeira. Le
ma para toda a America Latina. Ordem den
tro do Direito e da Justi~a. Progresso para 
o bem-estar de todos. Na bandeira, seu ver
de esmeralda e urn sfmbolo da Amazonia, 
patrimonio ecol6gico e reserva substancial 
da humanidade a servi~o dos povos que a 
compartilhamos. No firmamento com suas 
constela~oes, com as estrelas da fe, da cons
tancia e das virtudes inumeraveis de uma 
grande na~ao, destaca, num losango de luz 
solar e de ouro, o lema que tudo abrange: 
Ordem e Progresso. Urn povo em a~ao, que 
ira, progressivamente, superando obstaculos, 
abrindo caminhos, orientando os rumos na 
busca dos grandes objetivos da Justi~a e 
da Liberdade. E, somente no Estado de Di
reito se faz possivel a felicidade do ser hu
mano, firmemente assentada nos principios 
imanentes e eternos da seguran~a, da legi
timidade e da legalidade. 



I. 

sao paulo e rio de ianeiro 
Discurso do presidente da Associac;ao de Comercio b d 

e Industria Brasileiro-Venezuelana, Wilson re Ce em 0 presi e nte 
1 Quintella, em 18 de novembro de 1977, 

durante almoc;o oferecido ao Presidente I andre's , 
da Venezuela, no J6quei Clube de car OS perez 

Sao Paulo; traduc;ao nao-oficial da resposta 
de Carlos Andres Perez; e discurso do Governador do Rio de Janeiro, Floriano Peixoto Faria Lima, 

no mesmo dia, durante o jantar oferecido ao Presidente venezuelano, no Palacio Laranjeiras. 

PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DE 
COMERCIO E INDOSTRIA 

Excelentissimo Senhor Presidente Carlos 
Andres Perez, 

Excelentissimo Senhor Governador Paulo 
Egydio Martins, 

!lustres autoridades venezuelanas, 

!lustres autoridades brasileiras presentes, 

Meus Senhores, 

Em nome da Federa<;ao e Centro das ln
dustrias do Estado de Sao Paulo, da Fede'
ra<;ao e Centro do Comercio do Estado de 
Sao Paulo, da Associagao Comercial de Sao 
Paulo e da Associagao de Comercio e In
dustria Brasileiro-Venezuelana, entidades re
presentativas do empresariado paulista, te
mos a elevada honra de saudar Vossa Exce
h~ncia, Senhor Presidente Carlos Andres 
Perez, ao ensejo de sua visita a este Estado. 

Estamos todos n6s, brasileiros, conscientes 
de que a viagem de Vossa Excelencia, acom
panhado de quase todos os seus principais 
colaboradores, inaugura urn novo e auspi
cioso capitulo no relacionamento Brasil
Venezuela. 

Ja sentimos a relevancia e o significado de 
sua visita e acreditamos que, dada a multi
plicidade de interesses comuns e a amplitu
de dos entendimentos que se processam, 
sera de resultados efetivamente positives 
para nossos paises. 

Vossa Excelencia, Senhor Presidente, por 
certo ja percebeu a grande satisfagao e re
ceptividade dos brasileiros a sua presenga 
em nosso pais, assim como o empenho de 
trabalharmos juntos e a admiragao e carinho 
do nosso povo para com o povo venezuelano, 
tao bern expresses pelos gestos e atitudes 
de Sua Excelencia o Presidente Ernesto 
Geisel. 

empresarios estao preparados 
e dispostos 

Em verdade, as express6es "paises amigos" 
e "paises irmaos" aplicam-se plenamente 
ao relacionamento Brasil-Venezuela, e o 
processo de interagao nos encontra a n6s, 
empresarios, preparados e dispostos, com 
muita honra e orgulho, para desempenhar 
nosso papel e contribuir com o melhor de 
nosso esforgo para a sua aceleragao e de
senvolvimento. 

A Associagao de Empresas Brasileiras e Ve
nezuelanas, estas efetivas e atuantes como 
determinou Vossa Excelencia, para a reali
zagao de empreendimentos de grande porte, 
o fluxo de bens e servigos e a convivencia 
de milhares de pessoas de ambos as paises 
contribuirao, estamos certos, para compro
var a viabilidade de uma integragao cada vez 
mais intima e mutuamente compensadora. 

Quanta mais nos conhecermos no trabalho 
do dia a dia, mais aprenderemos a nos es
timar, admirar e respeitar, porque a me· 
lhor maneira de conhecer o homem e atraves 
de seu trabalho, convivendo com ele. 

Senhor Presidente Carlos Andres Perez: as 
empresarios de Sao Paulo, aqui represen-
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tados na presen<;a sempre amiga e estimu
ladora do Governador Paulo Egydio Martins, 
agradecem a distin<;ao conferida por seu 
co"'lparecimento a este encontro e manifes
tam a certeza de que esta nova fase de 
coopera<;ao entre Brasil e Venezuela, mar
cada claramente pelo estfmulo e iniciativa 
pessoal de Vossa Excelencia, sera registrada 
de forma inequfvoca na hist6ria de nossos 
pafses. 

Muito obrigado. 

RESPOSTA DO PRESIDENTE 
DA VENEZUELA 

Devo iniciar minhas palavras agradecendo 
com sinceridade venezuelana a presenc.;a do 
Senhor Governador do Estado de Sao Paulo 
que me honrou com suas gentilezas e aten
<;6es, e desta ilustre representa<;ao das for
<;as vivas desta pujante regiao brasileira e 
latina-americana, que e o Estado de Sao 
Paulo. 

Esta gratidao expresso em meu nome e no 
nome dos compatriotas que me acompa
nham nesta hist6rica visita e primeira via
gem de urn Chefe de Estado da Venezuela 
a Republica Federativa do Brasil. A impor
ti:mcia que demos a esta visita se pode 
estimar exatamente por aqueles que me 
acompanham, formando a comitiva que 
trouxe da Venezuela. 

Aqui se encontram os representantes mais 
qualificados do setor industrial e comercial 
venezuelano, os editores e diretores dos 
meios de comunicac.;ao social da Capital da 
Republica e dos mais importantes do inte
rior da Venezuela, o presidente da Federa<;:ao 
de Camaras de Comercio e Produc_;ao, que 
agrupa todos os ramos da industria, do 
comercio e da agricultura; o presidente da 
Confedera<;ao de Trabalhadores da Vene
zuela, que agrupa a imensa maioria dos sin
dicatos das cidades e do campo. 

Estao tambem os diretores das empresas 
estatais basicas, fundamentalmente, petr6-
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leo, ferro, alumfnio e eletricidade. Seis mi
nistros de economia tambem fazem parte 
desta delegac;ao, e representantes do Con
gresso Nacional, dos dois partidos funda
mentais que constituem o solido embasa
mento da democracia venezuelana: o Partido 
A<;ao Democratica, que esta no Governo, e 
o Partido Sociai-Cristao, que e o primeiro 
partido da oposi<;ao, e com o qual compar
tilhamos a responsabilidade do Governo da 
Republica. Por urn acordo que nao esta na 
Constitui<;ao, nem nas leis, nem nos regu
lamentos do Congresso, mas que esta na 
vontade incontida do povo de manter salida
mente garantida a democracia venezuelana, 
o Presidente da Republica e o Presidente 
do Congresso, quer dizer, o Presidente do 
Senado, pertencem ao Partido do Governo, 
a ac;ao Democratica. 

E o Presidente da Camara dos Deputados 
pertence ao partido Sociai-Cristao, COPEI, 
o segundo partido em importancia em meu 
Pafs. Se o partido Sociai-Cristao estivesse 
no governo, o Presidente do Congresso seria 
do Partido Sociai-Cristao e o Presidente da 
Camara dos Deputados seria do Partido 
Ac.;ao Democratica. Desta maneira estabele
cemos em nosso Pafs que a Oposi<;ao e o 
Governo sao, ambos, responsaveis pela esta
bilidade das nossas institui<;6es democra
ticas. 

Fac.;o estas reflex6es porque nos encontra
mos entre compatriotas latino-americanos e 
nao devemos falar somente dos neg6cios, 
mas devemos falar tambem dos assuntos 
institucionais, essenciais e fundamentais 
para que se consolidem patrias donas de 
seu grande destino e para que assim pos
samos formar, com nosso esforc.;o, a grande 
patria latina-americana. E a integra<;ao do 
esforc.;o e a integrac.;ao da vontade de todos 
os homens e de todas as mulheres desta 
importante regiao. 

Da delegac_;ao venezuelana fazem parte, ain
da, o presidente do Banco Central, o presi
dente do lnstituto de Comercio Exterior, e 
urn grupo de lideres de empresas agrfcolas 
venezuelanas que estao representando hoje 
urn papel ascendente na estruturac.;ao da 
nova e vigorosa economia venezuelana. 
Alias, estamos aprendendo a li<;ao do Brasil, 
a li<;:ao de Sao Paulo, que tern na agricul-



tura o fator essencial, a base fundamental 
de urn processo harmonica e firme de de
senvolvimento de urn pais. Sao Paulo e urn 
e,xemplo que cobre de orgulho e de espe
ran~. 

Quando vemos esta pujante e extraordinaria 
cidade, pensamos no que e hoje sua in
dustria e talvez se possa cometer o equivoco 
de crer que aqui nasceu Sao Paulo. Sao 
Paulo nasceu no campo, nasceu do esforc;o 
do homem do campo. A pujanc;a territorial 
do Brasil, apesar de seu esforc;o industrial, 
segue firmemente consolidada sabre o cam
po brasileiro, sabre a agricultura brasileira. 
As exportac;6es do Brasil, em que pese esta 
pleiade de industriais que aqui se encontram 
reunidos para honrar-nos, tambem tern na 
agricultura o primeiro plano de importancia. 
Esses sao feitos exemplares que nos deram, 
a n6s venezuelanos, para estimular nossa 
vontade, nossa irrevogavel decisao de seguir 
adiante para contribuir com o Brasil e com 
todas as outras patrias irmas para a cons
truc;ao do nosso processo integracionista. 

amenca latina, a for!;(a estruturadora 
de urn mundo de justi!;(a 

Esta manha visitei a exposic;ao industrial 
Brasil Export. Esta dinamica e vigorosa 
imprensa paulista me perguntou que impres
sao havia me causado a exposic;ao que aca
bava de ver. Respondi que nao havia me 
causado impressao: que havia me emocio
nado, porque aqui esta a presenc;a e a se
guranc;a de que a America Latina sera uma 
grande forc;a estruturadora de urn movimen
to mundial, de urn mundo de justic;a e 
eqUidade, onde uma nova ordem economica 
internacional de valor, de significac;ao ao 
esfor<;o do homem do mundo em desenvol
vimento, as materias-primas e aos produtos 
basicos que produzimos e que tambem de
monstraremos que somas capazes de criar 
a economia e de entrar na competic;ao do 
comercio mundial com os esforc;os de nos
sos cientistas e nossos tecnicos e com a 
contribuic;ao da industria latina-americana, 
como esta, que vi esta manha. 

No discurso que pronunciou o Senhor Pre
sidente Ernesto Geisel por ocasiao do ban-

quete que me ofereceu na Residencia Pre
sidencial, em Brasilia, ele disse estas pala
vras que eu quero repetir com plena expres
sao de solidariedade: 

"A reflexao sabre a propria experiencia fez
nos ver que o subdesenvolvimento nao e o 
resultado de determinismos etnicos, clima
ticos ou culturais, encontrando-se suas cau
sas ao contrario, em forc;as e condicionantes 
be~ identificadas, algumas internas, outras 
internacionais, sabre as quais o homem pe
de e deve exercer controle." 

Sao Paulo e o exemplo extraordinario e urn 
estimulo imponderavel para .a comunidade 
latina-americana e todos os paises de nossas 
zonas tropicais, para derrotar tantas. esp~
culac;6es pessimistas de uma s_oc10log1a 
mentirosa e, de certa forma, rac1sta, que 
nos condenava a inferioridade e ao atraso 
perpetuo. 

Esta vigorosa cidade brasileira confirma 
nossa fe. Para ca devem vir aqueles que 
duvidam dos efeitos benefices da mestic;a
gem e de como o homem, em circunstancia 
adequada, neste caso formosa, bela, de luz, 
de mar e de selva, de rios e bosques, onde 

,a natureza exibe no calor e na cor toda a 
sua potencia, e capaz de produzir o fruto 
esplendido de uma coopera<;ao estreita de 
sangue, cultura e tecnologia, para produzir 
urn resultado que nao inveja o progresso e 
a ostentagao arquitetonica de nenhuma 
grande urbe do mundo. 

Ainda no ar, na minha chegada ontem a 
tarde, e ontem a noite, num passeio pela 
cidade, desfrutei de urn espetaculo assom
broso e reconfortante. Toca-se o pulse, sen
te-se o palpitar de uma sociedade desperta, 
que cresce, progride, e o faz com alegria e 
fe no grande destine humane, sem discri
minag6es nem privilegios. 

Aproveito esta oportunidade gratfssima para 
retribuir, com justiga, urn elogio que rece
bemos para o nosso Simon Bolivar, o ho
mem que fez republicas, que criou patrias 
e que deu lig6es de desprendimento a hu
manidade. Jose Verfssimo, ilustre escritor 
brasileiro, chamou o insuperavel Libertador 
de "Professor de energias". Eu creio que, se 
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Bolivar merece o titulo de "Professor de 
energias", cabe bern a esta Sao Paulo o no
me de "Capital de energia", oficina, usina, 
fabrica, laboratorio inextingi.Hvel da capaci
cl'ade e da vontade do homem latina-ameri
cana. Mestigo e orgulhoso de ser o que e. 

sao paulo, espelho para a america 
latina 

Sao Paulo e urn espelho para onde deveria· 
mas correr todos os povos da America La
tina para vermos como somas e saber do 
que somas capazes quando se juntam esfor
c;os e vontades. E: a expressao da America 
integral, da America virgem, do Norte e do 
Sui. Com a Europa atraves de comunidades 
como a ltalia, Portugal, Espanha e todos os 
seus povos, o Oriente Media, a Africa vizi
nha e fraterna, e a Asia, na notavel contri
buic;ao e presenc;a do Japao. 

DISCURSO DO GOVERNADOR 
DO RIO DE JANEIRO 

Senhor Presidente, 

E com a maior alegria e grande honra que 
o Estado do Rio de Janeiro recebe a visita 
de Vossa Excelencia. Este acontecimento 
historico reveste-se de particular significado, 
ja que consolida urn passado de lagos tao 
estreitos e bases tao construtivas entre as 
duas nag6es amigas. 

Desejo ressaltar, nesta hora, que nao e ape
nas a fronteira comum que une dois palses, 
duas nag6es, .dais povos. Muito mais que 
este detalhe menor, ha que se considerar 
os principios basicos que norteiam o pen
samento e a indole dos seus cidadaos e 
que forjam, em ultima analise, 0 perfil das 
nacionalidades. 

Senti-me na obrigagao de render a Sao Pau- Ao saudar o insigne governante da nac;ao 
lo, em nome da Venezuela e de todos meus vizinha, nao posso deixar de lembrar aos 
compatriotas latino-americanos, a homena- · meus concidadaos que uma Democracia so 
gem que merece. Quero recordar que o meu · se consolida e se afirma atraves da H istoria, 
pais foi pioneiro e lider de urn sentimento quando e tutelada par lfderes do quilate 
de patria continental. Servidor consequente de Francisco Miranda, Simon Bolivar, An
da unidade militante da America Latina. Meu 'dres Bello, Simon Rodriguez ou Antonio 
pals se caracterizou par uma vocac;ao inte- Sucre. 
gracionista que teve em Francisco de Mi
randa o precursor glorioso. Foi o primeiro 
mameluco com dimensao universal. Partici
pou de tres grandes sucessos do mundo no 
seu tempo: a lndependencia dos Estados 
Unidos, a Revolugao Francesa e a emanci
pagao da America Latina. Ele projetou, em 
1806, uma expedigao libertadora do Brasil . , 
que serra o ponto de partida para a emanci-
p~gao ame~icana. E esse coragao sem fron
terras de Mrranda, o homem continente sem . ' , 
crumes nem receios, nem exclus6es se 
apresenta hoje em meu corac;ao venezu~lano 
como a homenagem que devo render a Sao 
Paulo e oferego, se a cidade aceita, a cons
truc;ao de sua estatua para perpetuar, neste 
primeiro cantata, nossa admirac;ao pela ci
dade, seu povo, seu campo e seus agricul
tores, neste homem que, com sua vocac;ao 
redentora, pensou ontem fazer o que hoje 
e a ligao que irradia Sao Paulo: unidade e 
a gao. 
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Sao homens desta tempera que imprimem, 
atraves do desenrolar dos tempos, pelo seu 
idealismo democratico, o contorno de uma 
nagao forte e soberana, capaz de manter 
sua auto-determinac;ao e buscar, com os po
vos irmaos, a necessaria e imprescindivel 
integra gao. 

Senhor Presidente, temos hoje no Rio de 
Janeiro acompanhado Vossa Excelencia, o 
seu Ministro de Estado para Assuntos Cien
tfficos, Tecnologicos e Culturais, o eminente 
filosofo e literato Professor Salcedo-Bastar
do. Destacou seu ilustre colaborador no livro 
Visao e Revisao de Bolivar, que "as quali
dades marais do Libertador sao a nobreza 
de espirito e a perseveranga". Estas sao qua
lidades que somente se encontram em gran
des estadistas. Posso afirmar com enfase, 
feliz e 0 povo que tern lideres desta natu
reza, que instilam em seus descendentes 
essas virtudes fundamentais. 



venezuelanos e brasileiros partilham 
a aspira~ao comum de bem-estar 

Partilhamos, venezuelanos e brasileiros, a 
aspirac;ao comum do bem-estar social e per
seguimos, sem descanso, a meta de reali
zac;ao plena do homem. 

E: altamente gratificante para o homem pu
blico constatar que, em decorrencia de urn 
planejamento fundamentado, foram conve
nientemente caracterizados e herarquizados 
os objetivos que proporcionam a paz e a 
justic;a social. Vossa Excelencia, como nota
vel politico, soube, com maestria, identificar 
os objetivos permanentes da grande Nac;ao 
venezuelana e, agora, recebe, nao somente 
os aplausos de seus concidadaos, mas o 
respeito e admirac;ao dos seus irmaos do 
Rio de Janeiro. 

Coincidentemente, chegaremos ao fim de 
nossos mandates em marc;o de 1979. Vossa 
Excelencia, como Primeiro Mandatario de 
urn moderno e pujante Pais; e n6s outros 

como Governador do novo Estado do Rio de 
Janeiro, honrado com a oportunidade de 
hospeda-lo. 

Estarei, dentro de 16 meses, findando a di
ficil mas empolgante tarefa, polftica e admi
nistrativamente pioneira no Brasil, de fundir 
duas Unidades Federativas, meta que hoje 
ja sentimos em via de plena consolidac;ao. 

Praza aos ceus que, em decorrencia desse 
trabalho sem desfalecimento, resultem con
dic;oes para uma maior e mais efetiva apro
ximac;ao entre nossos povos. Aproximac;ao 
que nao deve ficar circunscrita ao terrene 
das intenc;oes, mas que se afirme nos cam
pos cultural, economico e social, como de
sejaram os nossos maiores, Bolivar e Jose 
Bonifacio. 

Dentro desse espirito, pedimos, portanto, a 
todos que ergam suas tac;as para brindar 
a saude de Sua Exceh~ncia o Senhor Pre
sidente da Republica da Venezuela, Carlos 
Andres Perez, e ao bem-estar do povo ve
nezuelano. * 

comunicado de imprensa 
Cemunicado de lmprensa Brasil-Venezuela, assinado b ·1 • I 

em Brasilia, em 19 de novembro de 1977, pelos raSI elrO-Venezue an0 
Presidentes Ernesto Geisel e Carlos Andres Perez. 

A convite do Senhor Presidente da Republi
ca Federativa do Brasil, Ernesto Geisel, o 
Presidente da Republica da Venezuela, Car
los Andres Perez, realizou visita oficial ao 
Brasil, entre os dias 16 e 20 de novembro 
de 1977. 

2. Em Brasilia, os do is Chefes de Estado 
mantiveram amplas e amistosas conversa
c;oes sabre diversos aspectos da atualidade 
internacional, de interesse para os dois pai
ses e analisaram, com particular atenc;ao, 
a situac;ao da America Latina e as relac;oes 
entre o Brasil e a Venezuela. 

3. 0 Presidente da Venezuela foi recebido, 
em sessao solene conjunta, pelo Congresso 
Nacional, bern como, em sessao solene pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

4. Durante sua estada oficial, o Presidente 
Perez visitou os Estados de Sao Paulo e 
do Rio de Janeiro, nos quais foi recebido, 
respectivamente, pelos Governadores Paulo 
Egydio Martins e Floriano Peixoto Faria Li
ma, e manteve cantatas com setores em
presariais e com personalidades represen
tativas das coletividades locais e dos 6rgaos 
de comunicac;ao social.. 

* 0 Presidente Carlos Andres Perez respondeu de improviso ao discurso do Governador Faria Lima. 
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os instrumentos assinados durante a 
visita de perez 

5. Par ocasiao da visita, foram assinados 
os seguintes instrumentos: 

a) Convemio de Amizade e Cooperac;ao, no 
qual o Brasil e a Venezuela se puseram de 
acordo para instaurar e aperfeic;oar meca
nismos de entendimento e cooperac;ao sabre 
assuntos de interesse comum nos pianos 
bilateral, regional e multilateral. Para tal 
tim serao usados os canais diplomaticos 
existentes e, alem destes, foi estabelecida 
a Comissao de Coordenac;ao Brasileiro-Ve
nezuelana; 
b) Acordo de Assistencia Reclproca para 
Repressao do Tratico llicito de Drogas que 
Produzem Dependencia, que atenda aos 
objetivos de ambos os Governos de iniciar 
programas bilaterais para lograr a eficaz 
repressao ao trafico ilicito de drogas, me
diante uma cooperac;ao articulada e mutua
mente conveniente; 

c) Acordo Complementar ao Convenio Sa
sica de Cooperagao Tecnica em Materia Sa
nitaria para o Meio Tropical, destinado a 
promover maior coordenagao entre os ser
vigos de saude entre os dais paises; 

d) Troca de Notas que estabelece a en
trada em vigor do Acordo Complementar ao 
Convenio Basico de Cooperac;ao Tecnica, no 
campo da Ciencia e Tecnologia, subscrito 
pelos presidentes dos Conselhos de Desen
volvimento Cientifico e Tecnol6gico de am
bos os pafses, o qual fixa as bases de coo
peragao nesta materia; 

e) Troca de Notas que estabelece o quadro 
operacional, para o funcionamento de su
cursais bancarias em urn e outro pais, ori
entadas no sentido de estimular o inter
cambia comercial e financeiro entre os dais 
paises. 

coopera~ao no campo industrial 

6. Em suas conversag6es os dais Presi
dentes: 

a) Tendo presente os beneficios reciprocos 
que poderao resultar de uma estreita cola
boragao na execugao de seus pianos de 

34 

expansao industrial, concordaram quanta a 
conveniencia de estimular os investimentos 
de urn pais no outro, e entre os dais parses 
da regiao, tanto do setor publico, como do 
setor privado. AIE~m disso, ressaltaram, de 
maneira especial, no campo da cooperagao 
industrial, as possibilidades existentes para 
o intercambio tecnico e a celebragao de 
contratos de venda e iniciativas conjuntas 
em diversos setores, tais como: petrolifero, 
petroquimico, siderurgico, automotriz, mi
neral, industria naval e aeronautica, polpa 
e papel e produtos agricolas. 

b) 0 Presidente do Brasil manifestou sua 
intengao de ampliar as compras de petr61eo 
cru e seus derivados a Venezuela e, por 
sua vez, o Presidente venezuelano manifes
tou sua disposic;ao de aumentar as compras 
de produtos agricolas e industriais brasilei
ros. 

c) Convieram em que os Ministros de Mi
nas e Energia do Brasil e da Venezuela ce
lebrarao reuni6es, para tratar de temas de 
interesse comum de suas areas respectivas. 

·d) Verificaram, com satisfagao, os canta
tas proveitosos que se mantem entre enti
dades e empresarios dos do is pa ises e res
salta ram sua importancia como fator de 
estimulo ao incremento do intercambio co
mercial bilateral. Nesse sentido, coincidiram 
em prestar o apoio de seus Governos ao 
intercambio de miss6es comerciais e em 
facilitar a mutua participagao em feiras e 
exposig6es que se organizem na Venezuela 
e no Brasil. 

e) Tendo em conta a situagao do Brasil 
e da Venezuela como integrantes da Ama
zonia, reconheceram os dais Presidentes que 
existem possibilidades de cooperagao regio
nal para o seu desenvolvimento, dentro do 
respeito aos compromissos internacionais 
vigentes dos dais paises, particularmente o 
Pacta Andino para a Venezuela. Nesse sen
tido, o Governo da Venezuela, aceitando o 
convite do Governo brasileiro, expressa sua 
decisao de participar da reuniao que, sabre 
esta materia, se realizara em Brasilia, em 
28 de novembro de 1977. · 

f) Conscientes de que a· comunidade in
ternacional, em particular os paises em de
senvolvimento, continuam sofrendo as con-



·, sequ~ncias de urn sistema econom1co in
justa e nao-eqUitativo, e da falta de urn 
verdadeiro progresso com vistas a reestru-

' turac;ao das relac;oes economicas internacio
nais, reiteraram a vontade comum de seus 
Governos de conjugar esforc;os para o pron
to estabelecimento de uma Nova Ordem 
Economica lnternacional, baseada na eqUi
dade, igualdade soberana, interdepend~ncia, 
interesse comum e cooperar;ao entre todos 
os Estados. 

g) Conscientes de que e inaceitavel 
conceber a expansao da economia mundial 
exclusivamente baseada no aumento das in
ter-relar;oes economicas entre os pafses de
senvolvidos, expressaram o interesse de seus 
Governos na reformular;ao da estrutura do 
comercio internacional para que oferec;a urn 
marco adequado que assegure urn tratamen
to diferenciado e mais favoravel para as 
exportar;6es dos pafses em desenvolvimento. 
Manifestaram igualmente sua preocupar;ao 
com as medidas discriminat6rias adotadas 
por pafses desenvolvidos e com o ressur
gimento do protecionismo os quais restrin
gem o acesso dos produtos dos pafses 
em desenvolvimento aos mercados dos paf
ses desenvolvidos. 

reestruturar o comercio internacional 

h) Ratificaram a necessidade de empreen
der os mais amplos esforc;os para teestrutu
rar o comercio internacional dos produtos 
de base, a fim de obter prec;os justos e re
muneradores para as exportar;6es dos pafses 
em desenvolvimneto e aumentar seu grau 
de processamento interno. Nesse sentido, 
reiteraram seu apoio ao Programa lntegrado 
de Produtos de Base, em particular ao Fundo 
Comum como instrumento fundamental para 
alcan<_;:ar esses objetivos. 

i) Reafirmaram a imporUmcia fundamental 
do processo de integra<_;:ao da America Lati
na para o fortalecimento da solidariedade e 
coopera<_;:ao entre todos os Estados da re
giao, e reiteraram a decisao de seus Gover
nos de prestar o maximo apoio para que 
se revitalize a Associa<_;:ao Latina-Americana 
de Livre Comercio (ALALC). 

j) Reafirmam o compromisso do Brasil e 
da Venezuela de contribuir para o fortaleci
mento, ainda maior, da unidade e da soli
dariedade do Grupo dos 77, com cujas 
aspira<_;:6es e prop6sitos estao plenamente 
identificados. Nesse sentido, comprometem
se a propiciar e a apoiar as ac;oes de coope
ra<_;:ao entre paises em desenvolvimento, 
para defesa de seus interesses e o fortale
cimento da auto-confian<_;:a individual e cole
tiva que lhes permita uma participac;ao justa 
e eqUitativa nos beneffcios da economia 
mundial. 

k) Reconheceram a valiosa contribuic;ao 
para o processo de uma maior aproxima<_;:ao 
latina-americana os seguintes esquemas de 
integrar;ao sub-regional: Mercado Comum 
Centro-America no, Acordo de Cartagena, Tra
tado da Bacia do Prata e a Comunidade do 
Caribe. Manifestaram em especial seu dese
jo de explorar as amplas possibilidades de 
coopera<_;:ao que existem entre o Pacta An
dino e o Brasil. 

I) Expressaram seu apoio aos objetivos do 
Sistema Economico Latino-Americano (SE
LA), como instrumento flexfvel para comple
mentar e fortalecer a coordenar;ao e a co
operar;ao, bern como aumentar a capacidade 
de a<_;:ao conjunta da regiao no ambito in
ternacional. Nesse sentido, convieram em 
estimular a participa<;ao de seus respectivos 
pafses nos mecanimos operativos do Sis
tema. 

m) Condenarar.n firmemente o terrorismo, 
suas implica<_;:6es internacionais e os atos 
que, como os sequestros de pessoas e aero
naves, a captura de refens, os assaltos, aten
tam contra a seguran<_;:a individual e a inte
gridade do ser humano. Concordaram em 
apoiar as medidas que a comunidade inter
nacional adote na busca de solugoes coleti
vas para o problema. 

n) Expressaram sua satisfa<_;:ao .pela assi
natura do novo Tratado do Canal do Panama, 
entre os Governos da Republica do Panama 
e dos Estados Unidos da America o qual 
reconhece ao Panama a soberania sabre a 
totalidade de seu territ6rio nacional. Ma
nifestaram sua satisfar;ao pela acolhida fa
voravel que o Tratado vern merecendo em 
todo o Continente e coincidiram na esperan-
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~a de que em breve se possa lograr a cul
mina<;ao do processo. 

o) Destacaram a importancia de que a Ill 
Conferencia das Na<;6es Unidas sabre o Di
reito do Mar conclua com a ado<;ao de ins
trumentos que atendam as aspira<;6es e 
protejam os direitos e interesses dos paises 
em desenvolvimento sabre os recursos exis
tentes no mar, incluindo os que se encon
tram fora dos limites da jurisdi<;ao nacional. 

7. Os dois Presidentes ressaltaram que as 
conversas que mantiveram e os convenios 
assinados representam marco da mais alta 
significa<;ao para as rela<;6es entre o Brasil 
e Venezuela. 0 encontro assinala urn mo-

menta em que se caracteriza definitiva
mente a existencia dos mais fortes la<;os 
de amizade entre os dois palses. Os acordos 
assinados servirao como instrumento eficaz 
para a aproxima<;ao e certamente trarao al
tos beneflcios para os povos do Brasil e 
da Venezuela. 

8. Ao termino de sua permanencia em 
Brasilia, o Presidente Carlos Andres Perez 
agradeceu ao Presidente Ernesto Geisel a 
hospitalidade amistosa que lhe dispensaram, 
a ele e a sua comitiva, o povo e o Governo 
e lhes formulou urn cordial convite para 
visitar proximamente a Venezuela, que foi 
aceito com especial satisfagao. * 

* Na sec;ao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 119, os Acordos entre o Brasil e a Venezuela; na sec;ao 
Comunicados e Notas, pagina 135, a nota do ltamaraty a imprensa sabre a visita do Presidente Carlos 
Andres Perez ao Brasil; e na sec;ao Mensagens, pagina 141, o telegrama do Presidente venezuelano 
ao Presidente Ernesto Geisel. 
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brasil recebe 
leopold sedar senghor 

Urn clima de amizade e entendimento mar
cou a visita do Presidente do Senegal, Leo
pold Sedar Senghor, a Brasilia, no mes de 
novembro de 1977. Ele chegou no dia 4, 
acompanhado de autoridades daquele pals, 
entre elas o Ministro dos Neg6cios Estran
geiros, Assane Seck, e o Ministro do Desen
volvimento Industrial e Meio Ambiente, Louis 
Alexandrenne, e foi recebido na Base Aerea 
de Brasilia pelo Presidente Ernesto Geisel, 
pelo Vice-Presidente da Republica, Adalberto 
Pereira dos Santos, pelo Nuncio Apost61ico, 
Monsenhor Carmine Rocco, pelos Ministros 
de Estado brasileiros, pelo Governador do 
Distrito Federal, Elmo Serejo Farias, alem 
de outras personalidades governamentais. 

Ap6s as solenidades de praxe na Base 
Aerea, Senghor manteve urn encontro 
com o Presidente Ernesto Geisel, no 
Palacio do Planalto, do qual participaram 
as Chanceleres Azeredo da Silveira e Assane 
Seck, oportunidade em que o Presidente 
senegales entregou ao Primeiro-Mandatario 
brasileiro a Gra-Cruz da Ordem Nacional do 
Leao. No ltamaraty, Leopold Sedar Senghor 
foi homenageado com urn almogo oferecido 

pelo Presidente Geisel e, logo em seguida, 
fez uma visita protocolar ao Congresso Na
cional, onde foi saudado pelo Senador Osi
res Teixeira e pelo Deputado Olivir Gabardo, 
e ao Supremo Tribunal Federal, sendo sau
dado pelo Ministro Cordeiro Guerra - cujos 
discursos ressaltaram a import€mcia daquele 
representante senegales como poeta e como 
Presidente de urn pals que mantem acesa a 
chama de libertagao e progresso da Africa. 

A noite desse mesmo dia, em solenidade 
que contou com a presenga do Presidente 
Ernesto Geisel, Leopold Senghor participou 
da inauguragao da nova sede da Embaixada 
do Senegal no Brasil, razao principal de sua 
vinda a Brasilia. No dia seguinte, ele visitou 
cidades hist6ricas de Minas Gerais, tendo 
sido recebido em Bela Horizonte pelo Go
vernador Aureliano Chaves. Retornou a Bra
silia no dia 6 de novembro e, no dia se
guinte, embarcou com destino a Caracas. 
Ao final da visita, Geisel e Senghor assina
ram urn Comunicado Conjunto de imprensa 
relatando as principais pontos dos entendi
mentos do Chefe de Estado senegales em 
Brasilia. 



geisel a senghor: 
Discurso do Presidente Ernesto Geisel, d. , I 

durante almo<;o oferecido ao Presidente do Senegal, I a 0 g 0 
Leopold Sedar Senghor, no Palacio ltamaraty de Brasilia, .em 4 de no'!em~ro 

de 1977; e tradu<;ao nao-oficial do discurso pronunc1ado pelo PnmelrO· 

;:~~= contribui para a coopera<;Cio 
ocas1ao. 

PRESIDENTE DO BRASIL 

Senhor Presidente, 

A visita oficial que ora nos faz e motivo de 
grande satisfa~ao para o povo e o Governo 
do Brasil. Vossa Excel~ncia representa urn 
pais que, par muitas razoes, sentimos ligado 
ao nosso. Sabemos que sentimentos reci
procos existem no Senegal com rela~ao ao 
Brasil e muito particularmente os tern Vossa 
Excelencia, cujo interesse por nosso pais 
tantas vezes ja foi demonstrado. 

Ha treze anos Vossa Excelencia fazia em 
Brasilia o elogio de duas marcantes carac
teristicas brasileiras: a "gentileza" que 
constitui urn tra~o permanente do modo 
de ser do homem do Brasil; e o metoda de 
nosso desenvolvimento, criagao oportuna do 
engenho e do realismo do nosso povo. 

0 que Vossa Excelencia chamou de "genti
leza", e que outros terao chamado par 
outros names, e o reflexo exterior de uma 
atitude bern brasileira, que consiste em pro
curar simpatizar com o interlocutor, bus..-

cando, assim, uma compreensao que supere 
os antagonismos e as contradi~oes. Essa 
qualidade pertence ao conjunto de senti
mentes positives que faz do brasileiro, o 
homem pacifica, o homem cordial. 

Urn mesmo amillgama de sentimentos posi
tives permitiu aos brasileiros elaborar urn 
modelo muito proprio de desenvolvimento 
economico e social que, aos poucos, come
ga a ser melhor compreendido e apreciado. 
Nao ha segredo nem milagre no extraordi
nario impulso de progresso ocorrido em 
nosso pals nos ultimos anos. Ele e o resul
tado da conjuga<;ao judiciosa do esplrito 
racional com uma atitude autenticamente 
brasileira de achar que a realiza<;ao e o 
florescimento do ser humano sao o objetivo 
e a medida de todo desenvolvimento. 

preocupaQio espontanea e natural 
no homem brasileiro 

Com efeito, Senhor Presidente, o impulso 
maior que galvaniza o pais para o esfor~o 
de desenvolvimento, retiramo-lo, nao da 
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emulac;ao de sociedades mais pr6speras, 
mas do desejo profunda de criar uma socie
dade justa e feliz. Donde, a preocupac;ao 
constante com os aspectos sociais e cultu
rais de nosso desenvolvimento, uma preocu
pac;ao' espontanea e natural no homem bra
sileiro. 

Nada disso pode ser estranho a Vossa Exce
lencia. Encruzilhada de rotas, de rac;as e de 
culturas, como Vossa Excelencia mesmo ja 
definiu o seu pais, o Senegal tern, em muitos 
aspectos, uma experiencia parecida com a 
do Brasil. Por essa razao, e natural que 
encontremos afinidades entre nossas res
pectivas maneiras de encarar muitos dos 
principais problemas do mundo contempo
raneo. 

A polftica exterior do Brasil, como a do Se
negal, fundamenta-se em objetivos de paz, 
de cooperac;ao, de harmonia e dialogo. 

Propugna o Brasil por solu!foes de enten
dimento, de preferAncia ao metoda de con
fronta!;ao. Consideramos o dialogo bilateral, 
regional e multilateral como a maneira mais 
eficaz para alcan!far uma coopera!fao mutua
mente benefica. lsso nao nos esmorece, 
porem, na condena!fao de quanta seja arti
ficioso para a conserva!fao de privilegios 
que a Hist6ria esta relegando a obsolescAn
cia ou que firam a consciAncia civilizada. 
Apoiamos os povos que expressam a aspira
!;30 legftima de se verem livres de jugos 
coloniais e tudo fazemos ao nosso alcance 
para que as praticas e os sistemas que fa
vorecem o racismo sejam abandonadas. 

Essa atitude, estendemo-la a cooperac;ao 
economica internacional, esteio fundamen
tal da ordem universal. Nao consideramos 
que as categorizac;6es conceituais criadas 
para o debate das quest6es economicas 
mundiais devam justificar a cristalizac;ao de 
privilegios nem ensejar radicalizac;6es que 
acirrem os conflitos de interesses entre as 
Nac;6es. Ao contrario, devem elas servir de 
instrumentos para a soluc;ao das diferenc;as 
e nao para a consolidac;ao de distinc;6es ar
bitrarias. A vocac;ao humanista do Brasil 
nao se compatibiliza com uma visao do 
mundo dividido em zonas discriminat6rias 
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de prosperidade. Oaf, nossa aspirac;ao por 
uma ordem economica internacional mais 
justa. 

Senhor Presidente, 

Tambem como o Senegal, o Brasil aspira e 
luta por urn mundo em que os homens nao 
sejam discriminados em razao de sua cor, 
de sua rac;a, de seu nivel de desenvolvimen
to economico, de suas legitimas convicc;6es, 
religiosas, filos6ficas ou politicas. Essa con
cepc;ao universalista, ecumenica, do senti
menta de fraternidade humana corresponde, 
a meu ver, ao que se pode considerar de 
melhor no sistema de valores do mundo 
ocidental, sob o influxo do qual nossos dois 
pafses se formararn: 

uma importante cantribuir;ao 
para a paz 

0 Brasil, ternos repetido, acredita na riqueza 
e variedade dos valores desse rnundo e, por 
isso, se recusa a aceitar definic;6es que lhes 
restrinjam o conceito. Acreditarnos poder 
dar, com o nosso estilo de vida, uma con
tribui9ao positiva para o aprirnoramento des
ses valores e para a universalizac;ao do es
pfrito de dialogo e do sentimento de frater
nidade. Acreditamos, tambem, que, assirn 
fazendo, estamos dando irnportante contri
buic;ao para a paz. 

Senhor Presidente, 

0 Senegal, herdeiro de duas ricas tradic;6es 
culturais - a africana e a europeia - tern 
condic;6es muito peculiares para desempe
nhar o fecundo papel de universalizac;ao dos 
mais profundos sentimentos humanistas, co
muns a ambas. Vossa Excelencia, melhor 
do que ninguern, tern lutado por esse ideal. 
Sao esses, os votos que formulamos para 
que, no beneffcio de toda a humanidade, 
tal objetivo, a todos, seja dado alcanc;ar. 

Pec;o aos presentes ergam comigo suas ta
c;as para brindar a saude do Pre$idente da 
Republica do Senegal e a amizade entre os 
Povos do Brasil e do Senegal. 



PRESIDENTE DO SENEGAL 

6enhor Presidente, 

As palavras tao amaveis que Vossa Exce
lencia acaba de pronunciar me comoveram 
profundamente. Desejaria agradecer-lhe em 
nome de minha mulher, da minha comitiva 
e em meu proprio. 

Quando venho ao Brasil, e sempre com o 
mesmo prazer que descubro suas riquezas: 
tanto as riquezas culturais quanta as rique
zas economicas. Nao me deterei nessas ulti
mas, que sao bern conhecidas; nem nas vas
tas dimens6es de seu territ6rio nem na 
variedade de seus imensos recursos agrico
las, minerais, energeticos. Nesse campo, 
algumas outras grandes potencias, em pe
queno numero e verdade, podem se rivalizar 
com o Brasil. Mas nao na area cultural. E. 
ai que, as contribui<;6es ibericas, enxertadas 
no tronco amerindio, vieram se acrescentar 
as contribuic;oes norte-europeias, asiaticas, 
mas sobretudo negro-africanas. Essas con
tribuiram ao desabrochar de uma sociedade 
multirracial que e, par esse fato, o exemplo 
vivo de todas as virtudes vinculadas a mes
tic;agem biol6gica. A essa mestic;agem que, 
na alvorada da Hist6ria e criando a Hist6ria, 
fizera a grandeza das civilizac;6es mediter
raneas. 

Seu pais e, com efeito, urn cadinho de ra
c;as, civilizac;6es e religi6es. Situa-se no cru
zar dos caminhos do mundo total, fazendo 
do Brasil, verdadeiramente, urn mundo novo, 
que reune em seu seio, mais desenvolvidos 
pais vivem em simbiose, os trac;os peculia
res de todas as rac;as e de todas as civili
zac;6es. Prefigura, desde hoje, o que sera a 
civilizac;ao pan-humana do seculo XXI. 

E nessa prospecc;ao que, desde minha visi
ta oficial de 1964, comec;aram nossos dais 
paises a desenvolver sua cooperac;ao bilate
ral. E assim que, desde essa data, assina
mos urn Acordo Cultural, urn Acordo Comer
cia! e urn Acordo de Cooperac;ao Economica 
e Tecnica. Nossa cooperac;ao sempre foi boa 
no campo cultural e esta renascendo desde 
a independencia dos cinco territories de 

lingua portuguesa na Africa. No que se re
fere a cooperac;ao tecnica e comercial, a 
reuniao da Comissao mista senegalo-brasi
leira, no ana passado, deu-lhe novo impulso. 

nova ordem cultural antes da nova 
ordem economica 

Desejo que minha visita de hoje nos permita 
dinamizar essa cooperac;ao. A conjuntura e 
propicia, ja que atualmente o grande pro·· 
blema, nas Nac;6es Unidas, e a instaurac;ao 
da nova ordem economica mundial. Mas, e 
a propria evidencia - e voces brasileircs 
estao bern colocados para sabe-lo - nao 
havera nova ordem economica se nao ins
taurarmos antes, se nao ao mesmo tempo, 
uma nova ordem cultural: essa mesma que 
estao desenvolvendo aqui, onde as diversas 
contribuic;6es culturais- a europeia, a asia
tica, a africana - sao iguais, nao de igual
dade matematica, mas complementar, digo 
necessaria. 

Nosso encontro de hoje esta marcado, nao 
' somente por essa conjuntura internacional, 

mas pela inaugurac;ao da nova Embaixada 
do Senegal em Brasilia. 

Esse monumento, realizado segundo uma 
arquitetura de inspirac;ao brasileira e pro
fundamente impregnado pelas linhas mes
tras da Arte negro-afrjcana, e bern a mais 
significativa expressao de nossa cooperac;ao. 
Seus paralelismos assimetricos, seus espa
c;os e contornos, sua abertura sabre magni
fico espelho de agua, seus corredores e 
passeios, sua decorac;ao e seu equipamento, 
fazem dele, com efeito, na rica colec;ao de 
obras-primas da arquitetura brasileira, uma 
obra da qual nossos dois paises tern amplos 
motivos para dela tirar orgulho. 

Reflete urn modo de sentir e viver. Traduz 
urn genio: o genio brasileiro em sua auten
ticidade. Anuncia, em seu impulso para o 
espac;o, o sonho de nossos dois povos, am
bos resolvidos a representar urn papel do 
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maior relevo no advento da Civiliza~ao do 
Universal. 

Senl;lor Presidente, 

Se eu tivesse que lembrar as multiplas ra
z6es de nosso apego a terra brasileira, pas
saria em revista o conjunto das a~6es que 
Vossa Excelencia nao cessa de fazer, desde 
sua posse na suprema magistratura de seu 
pais, para abri-lo ao mundo e, mais especial
mente a Africa. 

Vizinhos, tornamos-nos irmaos, nessa frater
nidade dos povos, que e a marca dos novas 
tempos: do seculo XX. 

E com essa convic~ao que convido a todos, 
minhas Senhoras e meus Senhores, a beber 
a saude de Sua Excelencia o Senhor Er
nesto Geisel, Presidente da Republica Fe
derativa do Brasil, da Senhora Ernesto Gei
sel, a quem apresento minhas respeitosas 
homenagens, a coopera~ao amiga entre nos
sos dais pafses, a Paz. 

Discursos do Senador Osires Teixeira, I f 
do Deputado Olivir Gabardo e do Ministro COngreSSQ nciciona 9 St 

Cordeiro Guerra, em 4 de novembro de 1977, 
durante as solenidades em que o h . . d 

Co~gresso Nacional, em .sessao solene 0menage1am Q preSI ente 
conjunta, e o Supremo Tnbunal Federal 
prestaram homenagem ao Presidente do Senegal, I , . ld 'd se nghor 

Leopold ~edar .senghor, que responde~-de 90 p0 59 0 r 
Jmprov1so em ambas as ocas10es. 

OSIRES TEIXEIRA 

Cabe-me a elevada honraria de saudar, neste 
instante, em nome do Senado Federal, a 
Republica do Senegal, na pessoa de urn dos 
seus mais eminentes filhos, cuja obra poli
tica a Africa inteira conhece, sobretudo pela 
tarefa de emancipa~ao do seu Pais. Sua obra 
literaria todavia o transforma, par certo, num 
cidadao do mundo, desde que a poesia e e 
sera, sempre, a unica lingua universal; o 
verdadeiro Esperanto da imagina~ao criado
ra do homem. 

Sustentam alguns ge6grafos, que, hc3 alguns 
milh6es de anos, antes que uma convulsao 
telurica abrisse a enorme fenda do Atl~mtico, 
a Africa e a America constitufam urn s6 con
tinente, quando a costa de Dakar se gemi
nava a terras brasileiras. 
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Mas uma proximidade hist6rica tambem nos 
une quando no dealbar do Seculo XVI, as 
caravelas portuguesas, depois de contornado 
o continente africano e identificado o litoral 
brasileiro, nos uniram em sua missao de 
"ampliar a fe e o Imperio". 

Por uma terceira vez nos encontramos quan
do o Brasil se aliou as potencias democra
ticas contra o eixo nipo-nazi-fascista e a 
nossa For~a Aerea, a gloriosa FAB, estabe
leceu, entre Dakar e Natal, o famoso "Cor
redor da Vit6ria", cobrindo o Atl~mtico Sui 
e garantindo o abastecimento das tropas 
democraticas. 

Podemos dizer, desde entao, que o grande 
oceano nos tern servido como urn tra~o de 
uniao e agradecemos ao nosso patricio 
Santos Dumont haja criado. a avia~ao, par
que foi ela, neste seculo, nos seus cami
nhos condoreiros, a estrada luminosa dos 
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nossos reencontros com a Africa rna is pro
xima, aquela que tern em Dakar o grande 
promont6rio a indicar os caminhos atlanti
cps do Brasil. 

Se o Senegal, cujas praias lembram as pla
nuras nordestinas, ostenta, como o Brasil, a 
mesma prodigalidade de luz e de azul, de 
mar amplo e firmamento claro, ali se en
contra o ponto mais pr6ximo dos nossos 
caminhos europeus, onde fomos, igualmente 
brasileiros e senegaleses, buscar os trac;os 
culturais da lingua e da religiao, ou as 
instituic;oes jurfdicas, ou as escolas litera
rias, ou os remanescentes da arte hel€mica, 
romana ou renascentista, para caldea-los 
com as inspirac;oes amerfndias e a tropica
lidade africana, na sua jovem e generosa 
negritude. 

senegal e brasil, juntos na 
caminhada para o futuro 

Brasil, uma das nossas mais densas pec;as 
teatrais. 

Os Cantos para Naett, de 1949, Eti6picas, 
em 1956, Noturnos, de 1961, mostram, na 
maturidade, a mesma inspirac;ao da juven
tude; a poesia nascida nas planuras enso
laradas, nas margens do grande rio, na 
fimbria do Jitoral, cantando as belezas do 
continente novo, da rac;a jovem, as alegrias 
e as esperanc;as, bern mais do que as re
miniscencias nostalgicas das dominac;oes 
insuportaveis. 

Tambem a obra em prosa do grande poeta, 
que tanto enobrece a lingua de Racine na 
seguranc;a da forma e na fidelidade as fon
tes, enriquecerJa a literatura mundial, com 
Negritude et Humanisme, em 1964 e Cami
nho Africano do Socialismo, em 1971, o fa
moso Nation et voie africaine du Socialisme. 

Senhores: 

Cumpre-me, por imperative do protocolo, 
apresentar-vos o homenageado. 

Se juntos percorremos os dolorosos cami-
nhos coloniais, em que 0 Indio era expulso . · Na verdade, seria dispensavel, em se tra
para 0 recesso do cerrado ou para as som- tando de uma figura de tamanha nomeada 
breadas matas da Amazonia, 0 negro, como internacional tido pacificamente como dos 
urn novo Anteu erradicado, construfa as mais eminentes vultos do continente africa
nossas primeiras riquezas, nas minas de no, o mais conhecido dos seus intelectuais, 
ouro, nas catas de diamantes, nos canaviais, o mais famoso dos seus estadistas. 
na lavoura do algodao, do cacau e do cafe. o Presidente Senghor, nascido em Joal, fez 
Hoje juntos continuamos: America e Africa, 0 liceato em Dakar e logo se transferiu para 
Senegal e Brasil, na caminhada para o fu- Paris, onde ingressou na Faculdade de Le
turo, num mundo s6, em que a liberdade tras do Liceu Louis-le-Grand, obtendo o tl
seja o reverso da medalha da fraternidade. tulo de Professor de Gramatica, que lecio-

nou, entre 1935 e 1944, no Liceu Marcelin 
Vemos que os nossos pafses ja selaram en- Berthelot, de Paris, exercendo tambem o 
contros na hist6ria, certo que na nossa for- magisterio, em 1948, na Ecole Nationale de 
mac;ao etnica nao nos faltou o generoso Ia France d'outre mer. 
sangue africano; mas tambem nao e a pri-
meira vez que Leopold Sedar Senghor, cujo 0 ingresso do Presidente Senghor na vida 
nome as maiores enciclopedias do mundo publica ocorre ao eleger-se Deputado a 
registram, desde 1960 visita o Brasil, em Assembleia Constituinte, em 1945 e 1946, 
carater oficial e na qualidade de Chefe de quando foi eleito pelo Senegal para a As
Estado do Senegal. sembl€da Nacional, cargo que ocupou ate 

Quando surgiram, em 1945, em Paris, os 
"Cantos da Sombra", a crftica literaria ja 
consagrava aquele que viria, tres anos de
pais, com as Hosties noires e com uma an
telogia poetica africana que teria, como pre
facio, uma das mais belas pec;as literarias 
de Sartre, o Orfeu Negro, que inspiraria, no 

1959. Participou do Gabinete de Edgard 
Faure, como Secretario de Estado da Presi
dencia do Governo, de fevereiro de 1955 a 
janeiro de 1956, nomeado, em 1958, mem
bra do Comite Consultive Constitucional e, 
no ano seguinte, Presidente da Assembleia 
Federal do Mali e Senador da Comunidade 
pelo Senegal. Ainda em julho daquele ano 
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era designado ministro conselheiro do Go
verna da Republica francesa e, em 1960, 
elegia-se Presidente do Senegal, condic;ao 
em que veio visitar o Brasil, logo depois. 

Abandonando, em 1948, o Partido Socialista, 
foi fundador do Partido Federalista Africano, 
chefiando sua ala progressista. Foi urn dos 
redatores da Constituic;ao da IV Republica, 
nao apenas pelos seus conhecimentos juri
dicos, mas, sobretudo, porque escreve com 
perfeic;ao a lingua de Chateaubriand, como 
urn frances autentico. 

Nao ha como separar, nesta eminente figura 
da Africa negra, o estadista do poeta, que a 
uma e outra miss6es serve a imaginac;ao 
criadora, ate porque a palavra poesis, entre 
os gregos, inicialmente significava uma par
ticipac;ao emotiva na busca da verdade. A 
poesia e, ao mesmo tempo urn saber, urn 
fazer e urn dizer. Sobretudo urn poder 
pluridimensional. 

Quando a humanidade quer identificar os 
seus genios, vai procura-los entre os poetas: 
Homero ou Virgilio, Dante ou Goethe, Sha- · 
kespeare ou Cam6es, Milton ou Tagore. Eles 
e que veem os sinais dos novos tempos, des
cobrem as antecipac;6es do futuro, sinteti
zam uma forma de conhecimento que trans
cende a ciencia e a filosofia. Dizem mesmo 
que a poesia pura e tao rara como o mo
menta mistico, seu parente mais proximo. 
Pois o nosso estadista, o Chefe de Estado 
que homenageamos, antes de enfrentar no
vas miss6es criadoras, na conduc;ao da sua 
Patria, ja vivera, como ainda relembra e 
vive, esses momentos sublimes da criac;ao 
poetica, em que o homem dialoga com os 
anjos, rompe o veu do eterno, debruc;a-se 
na "balaustrada do ceu", como a Damozel 
de Ruskin, nao para chorar, como a jovem 
exilada, senao para viver antecipac;6es de 
urn mundo novo, na plenitude da emoc;ao 
criadora. 

perola da negritude 

Falemos, agora, da sua Patria, essa perola 
da negritude, engastada nas praias mais oci
dentais da Africa, quase fronteira as nossas 
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praias mais orientais, onde os baobas gi
gantescos apontando para o ceu azul, sim
bolizam a confianc;a no futuro dos homens 
da terra. 

Separando-se, a 20 de agosto de 1960, da 
Federac;ao Mali, surge a Republica do Se
negal. Promulgada em cinco dias a Consti
tuic;ao, Leopold Sedar Senghor seria esco
lhido, por urn colegio eleitoral compost~ do 
Parlamento e representantes reg1ona1s e 
municipais, o primeiro Presidente ~o Sene
gal. Essa separac;ao e essa selec;ao fo~m 
interpretadas, na epoca, como fatos da ma10r 
transcendencia: urn triunfo das forc;as mo
deradas do continente africano; uma der
rota dos extremistas e ultrafricanistas, re
velando, ademais, uma gran_de maturidade 
politica, configurada no desejo de conservar 
e fazer mais evidentes os perfis de cada 
nacionalidade africana. Tao grande ficou o 
prestigio de Senghor, que seu partido nas 
eleic;6es regionais e municipais daquele ano 
obteve 110 mil votos dos 115 mil deposita
dos nas urnas. 

A 11 de setembro de 1960 a Franc;a reconhe
cia a lndependencia do Senegal, que in
gressaria, no dia 28 deste mes, na Organi
'zac;ao das Nac;6es Unidas, com o voto do 
Brasil. 

A Republica do Senegal, com cerca de du
zentos mil quil6metros quadrados e mais 
de cinco milh6es de habitantes, varios gru
pos etnicos africanos, minorias berbere e 
europeia, fala oficialmente o frances, em
bora a difusao do sudanes, lingua dos jalo
fos, que representam mais de vinte por 
cento da populac;ao. A religiao dominante 
e a muc;ulmana, enquanto urn quinto do 
povo pratica os cultos animistas tradicio
nais, havendo cerca de 180 mil cat61icos, 
com 200 sacerdotes, 116 irmaos auxiliares e 
500 freiras. 

0 regime presidencialista foi adotado pela 
Constituic;ao de 1963 e a Assembleia Nacio
nal e formada por 100 Deputados, dividindo
se a Republica em sete regi6es e dezenas 
de municipios. 

Assim e o Senegal, quando completa dezes
sete anos de lndependencia. Uma nac;ao pa
cifica, exemplo para toda a Africa, nao des-



vinculada das suas tradic;6es europeias, que, 
no entanto, adaptou aos seus costumes, a 
sua vocac;ao multirracial, aos fundamentos 
da sua africanidade, que o estadista Seng
ho'r, fiel aos sonhos do poeta e a sua for
mac;ao gaulesa, pretende transformar numa 
permanente construc;ao nacional e num fe
cundo exemplo internacional. 

Ao saudar o Presidente Leopold Sedar Seng
hor, vemos, na sua presenc;a nesta Casa, a 
propria nac;ao senegalesa, na plenitude da 
sua autonomia, na autodeterminac;ao de Es
tado independente, fiel as suas tradic;6es, 
voltada para o futuro, unida ao continente 
africano e integrada na comunidade inter
nacional, construindo, livremente, os seus 
destin as. 

do Seculo XVI, quando as mesmas caravelas 
lusitanas, com a cruz de malta ic;ada em 
seus mastareus, cruzavam de Dakar ao Re
cife e Salvador, trazendo-nos o sudanes e o 
malgaxe; os fulas para o pastoreio do gada; 
os jalofas para a industria ac;ucareira; os 
dojolas e os mandingas para as duras tare
fas da derrubada das matas e o assenta
mento da nossa agricultura tropical. 

Faziamos, entao, parte do mesmo Imperio 
lusitano e por isso a vossa gente aqui veio, 
e ainda viria quando os franceses ocuparam 
vossa patria, sem desistir, no entanto, de 
encher os por6es dos navios negreiros para 
a aventura das Americas. 

Assim, nossas c·ulturas e nossas gentes nao 
estao ligadas, apenas, pelos trac;os da lati

Gostariamos que o Presidente Senghor le- nidade, ou daquela fe que moveu o africano 
vasse ao seu Pais nao apenas a profunda 
amizade do povo brasileiro, nossa admira- Agostinho, estudante de Cartago e bispo de 
c;ao e nossos votos de completa realizac;ao . Hipona, a luta contra o maniqueismo: liga
da sua grandeza, mas a todo 0 Continente nos a irmandade do sangue, de Henrique 
africano, que o admira e respeita como urn Dias, na expulsao dos holandeses; de Mar
dos seus mais nobres filhos, a extensao do cilia Dias, na unica das nossas guerras de 
nosso respeito e os nossos votos pela paz · fronteira; de Machado de Assis, o grande 
mundial. · romancista e poeta; de Jose do Patrocinio, 

Diga a Africa, Monsieur le President, que o 
Brasil lhe agradece pelo sangue que mandou 
para caldear a nossa rac;a e com ela se 
compromissa para o engrandecimento da 
democracia universal. 

OLIVIR GABARDO 

Tambem "n6s nao cremos em dogmatismo, 
nem em dicotomias, nem nos racismos, nem 
nos sectarismos", cremos, porem, nos valo
res do humanismo, na cultura, na democra
cia e na liberdade. 

Cremos, igualmente, que se foram essen
ciais em nossa formac;ao hist6rica, politica, 
racial e cultural, os valores da latinidade, a 
que vos referistes, no Capit61io de Roma, 
em outubro de 1962, tambem o foram aque
les da negritude e da africanidade, a partir 

o tribuna abolicionista; do criminalista An
tonio Rebouc;as, Conselheiro do Imperio. 

Em duas visitas anteriores a este Pais, Se
nhor Presidente Senghor, conhecestes, de
certo, homens de talento e de cultura, que 
nao escondiam o seu sangue african~; e 
decerto vistes, no Rio de Janeiro, em Per
nambuco e na Bahia, alguma amostra do 
que ficou, em nosso folclore, dessa africa
nidade de quatro seculos de imigrac;ao for
<;ada; na "Cambinda Brilhante" dos Mara
catus; nos candomblb baianos ou no samba 
que se alastrou em todo o Pais. 

Nos batuques e atabaques, nos pandeiros e 
nas cuicas do nosso Carnaval, desfila a 
Africa Negra, ao lado do colorido amerindio, 
enquanto uns poucos brancos, e muitos 
mesti<;os - mulatos, mamelucos, caboclos, 
cafusos- exibem essa multietnia brasileira 
em que 0 vosso continente, redoirado de 
poesia e requeimado de sol, tambem se re
flete nos cantos de Orfeu e nas contempla
<;6es de Narciso. 
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uma presen~a de quatro seculos 

Nao apenas em nossos ritmos e em nossa 
cullnaria, mas em nossa vocac;ao ludica, 
tanto quanta em nosso dominante melanis
mo, a Africa esta presente, na ancestralida
de de quatro seculos, no Ieite generoso da 
mae-preta, na cana-de-ac;ucar e no cacau, 
no punho dos lenhadores e no estoicismo 
dos mateiros. Quando a nossa maior riqueza 
era o cafe, disse urn poeta que os seus 
frutos maduros eram "gl6bulos vermelhos 
do negro escravizado". Construiram, assim, 
com seu sacrificio, a patria dos nossos dias. 

Poderia haver maior colabora~ao de urn po
vo, na forma~ao de uma nacionalidade, que 
essa da doa~ao da pr6pria liberdade? Ou 
do seio farto das nutrizes para alimentar a 
patria nascente, que, no entanto, receberia 
primeiro a propria liberdade, para levar qua
se setenta anos a reconhece-la, tambem, aos 
descendentes da generosa gente que lhe 
acalentou o ber~o? 

Assim, Senhor Presidente Senghor, antes 
que Vossa Excelencia, urn dos maiores hu
manistas da nova Africa, liberta de grilh6es 
e de tutelas, afirmasse o humanismo da 
negritude, aquela gente de pele negra, que 
nos veio do promont6rio mais ocidental do 
continente africano, ja se caldeava, aqui, 
com indios e portugueses, integrando os 
valores da latinidade, misturados, decerto, 
pela torrente animica que nos trouxe o san
gue africano. 

Saudamos, em Vossa Excelencia, o huma
nista, nascido na intercessao de dais mun
dos, na tangente de duas civilizac;6es, fre
qUentando, ao mesmo tempo, Averr6es e 
Arist6teles, Santo Agostinho e Joao XXIII, a 
bela e rica inventiva arabe, a ciencia euro
peia e a criatividade telurica do mundo afri
cano. E e justamente na revelac;ao desse 
humanismo, tao intuido quanta tenazmente 
procurado, que se encontram o poeta e o 
estadista, o homem dos grandes sonhos da 
imaginac;ao criadora eo realista pratico que 
transforma as vis6es do continente negro, 
do arabismo e da negritude, unindo Meca e 
Roma, Dakar e Paris, o animismo e o cris
tianismo, fundindo todos os etnocentrismos 
num antropocentrismo abrangente e univer
sal. 
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Em urn dos importantes estudos de Vossa 
Excelencia sabre a estetica africana, ficou 
evidenciado que "o negro identifica o ser a 
vida e sua metafisica e uma ontologia es
sencial"; sua arte e engajada a vida e nao 
urn produto da pura contemplac;ao; a beleza 
sempre uma promessa de felicidade. 

Senhores Congressistas: 

Quando o soci61ogo e estadista Senghor de
fine a afirmac;ao da negritude como "uma 
pedra angular para a edificac;ao da Civiliza
c;ao Universal, obra comum de todas as ra
c;as, de todas as civilizac;6es diferentes", 
nao ha porque duvidar da sua palavra. Par
que o poeta ratifica a afirmac;ao do fil6sofo, 
desvelando o seu sincretismo, sua vocac;ao 
para unir numa s6 pec;a o mosaico das 
crenc;as, como se o seu pan-africanismo ti
vesse haurido inspirac;6es em velhos sonhos 
.europeus, traduzidos, mais recentemente, no 
ecumenismo de Joao XXIII que e, como 
Santo Agostinho, urn dos autores de sua 
preferencia. 

E lembra o nosso ilustre homenageado, que 
o cristianismo, sem a presenc;a do bispo de 
Hipona, talvez fosse apenas construc;ao eti
ca hieratica e s61ida, como os monumentos 
juridicos de Roma; nao se teria, no entanto, 
permeabilizado pelo retorno as fontes semi
ticas, com a uniao da razao discursiva e da 
razao intuitiva, na simbiose que o maior 
adversario do maniqueismo traduziria na 
frase: "Cre para compreender e compreende 
para crer". 

Em uma das suas conferencias sabre Negri
tude et Arabite, afirma o nosso homenageado 
ser preciso que permanec;amos n6s mesmos 
numa parte; e, na outra partamos na dire
c;ao do outro. 0 conselho nao serve somente 
aos arabes, aos eternos beduinos; ele se 
presta a todos os homens, a todas as nac;6es, 
a todas as religi6es, pais essa aspirac;ao uni
taria da vontade e que centraliza e comanda 
a nossa mesma universalidade, mostrando, 
como Arist6teles via, o "homem como a me
dida de todas as coisas", nao, <porem o me
tro isolado ou nas maos do Demiurgo, mas 
integrado na essencia universal, que a hu
manidade pereniza em sua existencia. 
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Senhores Congressistas: 

Estamos diante de urn homem que urn dia 
qeixou a adolescencia em Dakar, para pas
sar a juventude na Universidade de Paris, 
ensinando frances, grego e latim, escrevendo 
poemas e ensaios literarios, o primeiro afri
cano a conquistar o tftulo de Professor 
Agregado na Sorbonne. 

Que nao difundia apenas a cultura africana 
em Paris, mas atrafdo a polftica, tambem 
estava ao lado dos partisans, sob o comando 
de De Gaulle, na luta da resistencia contra 
a ocupgao nazista e depois se engajava na 
Secgao Francesa da lnternacional Operaria 
elegendo-se deputado do Senegal a Assem
bleia Nacional Francesa, para ingressar, de
pais, no "Grupo Parlamentar Socialista". 

Em 1948, Senghor se desliga da SFIO (Sec
tion Fran!faise de L'lnternationale Ouvriere) 
para fundar o primeiro partido socialista afri
cano, o "Bioco Democratico Senegales", vi-· 
torioso no pleito de 1951, e cria, como mem
bra da esquerda minoritaria, o "Congresso 
dos Povos contra o lmperialismo". 

Durante a IV Republica francesa, e Secreta
rio de Estado na Presidencia do Conselho 
e Ministro Conselheiro, de 1959 a 1960, pre
sidindo, tambem a Assembleia Federal do 
Mali. 

Finalmente, obtida pacificamente a lnde
pendencia do Senegal, elege-se Presidente 
da Republica a 5 de setembro de 1960, sen
do logo depois designado, pela OUA, Presi
dente do "Comite de Sabios", encarregado 
de encontrar uma solugao para o conflito 
arabe-israelense. 

urn oasis nas conturba~oes do 
continente 

0 Senegal, esse pafs encantador, com cerca 
de cinco milhoes de habitantes, varias 
etnias, falando oficialmente o frances, en
quanta a maioria da populagao domina as 
linguas nativas, oficialmente lecionando o 
portugues, em seus colegios, por determina
gao do proprio Senghor, exerce, hoje, na 
Africa, uma grande autoridade, como oasis 
de paz nas conturbagoes do Continente. 

Tal projegao se deve ao fato de ter o Pre
sidente Senghor revelado, na condugao de 
sua vida polftica, profunda consciencia do 
seu tempo e de sua gente. Doutor Honoris 
Causa por inumeras universidades estran
geiras, inclusive a da Bahia; titular de mais 
de uma dezena de premios literarios; osten
tando condecoragoes de pafses de quatro 
continentes, inclusive a Gra-Cruz eo Grande 
Colar da Ordem do Cruzeiro do Sui; membra 
de varias academias de letras, artes e cien
cias em todo o mundo: tal a brilhante en
vergadura intelectual do nosso homena
geado. 

E, incontestavelmente, urn cidadao do mun
do. 

Ao sauda-lo, abragamos os irmaos senegale
ses e envolvemos toda a Africa negra no 
fraternal amplexo que lembra a eterna vi
zinhanga no Atlfmtico e a mesma coroa su
serana ha quase cinco seculos. 

0 oceano que nos separava hoje nos une 
e a profunda filosofia do movimento da ne
gritude tern sua correspond~ncia no sentido 
fraterno que une a latinidade atraves da 
francofonia. 

Expressamos, por igual, nossa solidariedade 
aos milhoes de irmaos africanos, vitimas da 
nefasta polftica do apartheid, em seu pr6prio 
torrao natal. 0 fulgurante processo de eman
cipa!fao poHtica, registrado em solo africano, 
enche-nos de jubilo e esperan!fa. 

lnumeras sao ali as nagoes, grandes e pe
quenas, hoje libertas dos grilh6es do colo
nialismo, sofrendo, e bern verdade, vicissitu
des que sao naturais, todas, porem, osten
tando galhardamente a W3mula do novo 
status e escrevendo sua propria e gloriosa 
historia de povo livre e soberano. 

Agradecemos, finalmente, uma vez mais, 
Eminente Presidente Senghor, a generosa 
contribuigao daquele Continente ao nosso 
desenvolvimento e a miscigenagao que se 
configura no maior orgulho de uma demo
cracia multirracial. Prestamos nosso preito, 
sobretudo, ao cidadao do mundo, em que 
Vossa Exceh~ncia se transfigurou, pelos im
pulses de sua africanidade, pelos conceitos 
sociais, politicos e filosoficos da negritude e 
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porque encontrou na patria de Racine e 
Rousseau, nao apenas a lingua, que hil se
culos faz o periplo do mundo, mas a vocagao 
ppra a democracia representativa e para o 
humanismo, que e o sal da terra e o sol 
da verdadeira fraternidade. 

CORDEIRO GUERRA 

Excelentissimo Senhor 

Leopold Sedar Senghor, 

Dignissimo Presidente da Republica do Se
negal, 

Treze anos se passaram da primeira vez em 
que o encontrei, no Palacio Guanabara, sede 
do Governo do Rio de Janeiro, onde o emi
nente e saudoso Governador Carlos Lacerda 
o recepcionava com urn almoc;o, em que a 
alegria da mesa gene rosa, em dia festivo. 
e luminoso, se acrescentava a presenc;a da 
fina flor da inteligencia brasileira, em sua 
homenagem, ali reunida pelo grande espi
rito que o acolhia e lhe fazia justic;a. 

Guimaraes Rosa e Gilberta Amado, entre 
outros, estavam presentes, como presentes 
se encontravam todos os Secretaries de Es
tado e este obscuro orador que lhe fala, 
entao Procurador-Geral da Justic;a do Estado 
da Guanabara. 

A homenagem era sincera e se dirigia ao 
Presidente da Republica do Senegal, e, ain
da, e sobretudo, ao homem de inteligencia, 
ao poeta universal de lingua francesa, de 
orgulhosa origem africana. 

Foi urn dia fausto e inesquecivel. 

Nao sei se Vossa Excelencia, traido pelo 
tempo, guarda lembranc;a desse dia 19 de 
setembro de 1964. 

Posso assegurar-lhe que nao foi par mim es
quecido. 0 que nao podia imaginar, ou se
quer sonhar, e que decorrido tanto tempo, 
me coubesse a honra de recebe-lo nesta Alta 
Corte como seu imerecido interprete. 
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Tambem esta na memoria deste Egregio Tri
bunal a honrosa visita que Vossa Excelencia 
lhe fez a 23 de setembro de 1964, e em 
que observou, com espirito, que nem sempre 
sao os Magistrados estimados, nao obstante 
a nobreza de suas func;oes. 

De Rabelais a Courteline, passando par 
Beaumarchais, e Labiche, recebemos todos 
as criticas pr6prias dos homens que sao 
chamados a julgar outros homens. Todavia, 
lembrou Vossa Excelencia Daguesseau, em 
sua grandiloqi.iencia: 

"Juizes da terra, v6s sois Deuses e filhos 
do Altissimo." 

Nao e facil as~umir tao grande heranc;a, dai 
a ironia facil e cortante. 

Ser juiz, como Vossa Excelencia afirmou 
neste Egregio Tribunal, e descobrir o erro 
e corrigi-lo, e restabelecer a verdade no 
Hom em. 

E: reconhecer o individual sem perder de 
vista o social. E: agir no sentido do bern 
com urn. 

Confessou-se, neste recinto, Vossa Excelen
,cia urn adorador de Djite. 

Creio que a traduc;ao correta e Justic;a. 

Urn entusiasta de Montesquieu, e mostrou 
as semelhanc;as do Poder Judiciario institui
do em nossas patrias irmas. 

Ressaltou a competencia amplissima deste 
Supremo Tribunal Federal, e a circunstancia 
especial das deliberac;oes tomadas em voz 
alta e coram populo. 

Rendeu-lhe as homenagens pr6prias a quem 
sabe das dificuldades de julgar, e o fez, com 
a sinceridade do professor, a coragem do 
soldado e a visao do estadista. 

Nao esqueceu, porem, de vesti-la com a 
sensibilidade do poeta, cuja poesia e ao 
mesmo tempo urn reencontro atavico e urn 
salta no futuro, como observou Fausto 
Cunha. 

Passaram-se os anos ligeiros e leves como 
voos d'ave, sabre a nossa vida, como os a nos 
de ausencia de Gonc;alo Ramires, sabre a 



velha torre, e hoje aqui nos encontramos 
reunidos no mesmo culto a Justic;a, no 
mesmo empenho de acertar e de servir 
aos interesses de nossos povos e de 
r'lossas patrias fraternas. 

0 mundo mudou, por certo, angustias novas 
se sucederam as antigas, mas persistiu o 
ideal comum do aprimoramento do Ho
mem e da Justic;a, do desenvolvimento 
como liberdade. 

visita renova compromisso com o 
futuro 

Vossa Exceh~ncia renova com sua visita o 
seu compromisso com o futuro, e da teste
munho de sua fidelidade ao seu passado. 

Gilberta Freyre, pernambucano ilustre, ainda 
hoje, felizmente, atuante e criador, produziu 
a mais seria analise sociol6gica do povo 
brasileiro e da sua organizac;ao economica e 
politica desde os prim6rdios de nossa civi
l izac;ao, e em toda a sua obra acentuou a 
amalgama das tres rac;as que contribuiram, 
entre lagrimas e dares, para a formac;ao do 
que hoje somos: o denominador comum das 
relac;oes interraciais, com a caracterfstica 
predominante da compreensao e da tolerfm
cia recfprocas. 

Nao escapou a Stefan Zweig, quando se aco
lheu ao nosso Pais, no infortunio da Se
gunda Guerra Mundial, esta simbiose, que 
disse ser a contribuic;ao brasileira a Civili
zac;ao Ocidental. 

urn pais sintese de varias ra!fas 

J'ecoute au fond de moi le chant a voix · 
d'ombre des saudades. Temos hoje orgulho de ser o que somos, 

urn Pais sintese de varias rac;as, unidas pelo 

Somas sensiveis ao seu gesto de aprec;o e 
considerac;ao a causa a que servimos. · 

Temos lac;os comuns de sangue e de His
t6ria. 

Houve epoca em que OS brasileiros procu
ravam ocultar a evidencia de sua miscige
nac;ao, por influencia do imperialismo cul
tural europeu, nao obstante a inestimavel 
contribuic;ao da cultura africana, na econo
mia, na organizac;ao social, espiritual, artis
tica e religiosa do pais. 

Felizmente, ao findar o Seculo XIX, urn 
grande medico - o professor Nina Rodri
gues, na Bahia, iniciou o estudo do homem 
e da cultura africanos na formac;ao da na
cionalidade brasileira; sua influencia foi 
enorme, e numerosos trabalhos seus foram 
publicados pela Escola Antropol6gica de 
Lyon, por iniciativa de Lacassagne. 

Outros estudiosos seguiram-lhe as pegadas, 
entre eles Arthur Ramos, todos pondo em 
relevo a contribuic;ao negra na formac;ao da 
nossa maneira de ser. 

mesmo ideal de progresso e fraternidade. 

Erguemo-nos contra as discriminac;oes e as 
injustic;as, sem abandonar o dam das tran
sigencias oportunas e a arte das combina-

, c;oes felizes. 

Como Vossa Excelencia, haurimos no passa
do a forc;a criadora das soluc;oes para o 
amanha. 

E: born relembrar a Elegia das Saudades. 

Capitaine ou laptot, je ne me souviens plus, 
je redresse debout Ia force de mes forts. 

Leur soumission plus dure que leurs murs. 
J'ai haine du desordre. 

Ma mission est de paitre les troupeaux. 

D'accomplir Ia revanche et de soumettre Ie 
desert au Dieu de Ia fecondite. 

N6s, tambem, aborrecemos a desordem e 
apascentamos os rebanhos, para assegurar 
o progresso e a Paz. 

"II n'y a d'eternel que l'eternel ecoulement 
des choses", dizia Anato~e France, porem, 
uma coisa e certa, e tenho a honra de dize
Io em nome deste Egregio Tribunal, inalte-
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ravel e a amizade de nosso Pais pela Repu
blica do Senegal e constante a admira<;ao 
em que temos o seu ilustre Presidente, que 
nos, honra com sua presen<;a, que exaltamos 
com emo<;ao e desvanecimento. 

Formulo votos de que o Corredor da Vit6ria, 
pela clarividencia de nossos Governos, se 
transforme no Corredor da Esperan<;a e da 
Paz que ha de unir, para o bem comum de 
nossos povos, o Senegal e o Brasil. 

comunicado de imprensa 
Comunicado do ltamaraty a imprensa, b I I 

em 7 de novembro de 1977, divulgado, em ras·l senega 
Brasilia, ao final da visita do Presidente da -

Sua Excelencia o Senhor Leopold Sedar 
Senghor, Presidente da Republica do Se
negal, atendendo a convite de Sua Excelen
cia o Senhor Ernesto Geisel, Presidente da 
Republica Federativa do Brasil, visitou ofi
cialmente o Brasil, de 4 a 7 de novembro 
de 1977. 

2. 0 Presidente do Senegal fez-se acom
panhar de Suas Excelencias: 

- Senhor Assane Seck, Ministro de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros e Senhora; 

- 0 Senhor Louis Alexandrenne, Ministro 
do Desenvolvimento Industrial e do Meio
Ambiente; 

- 0 Senhor Simon Senghor, Embaixador do 
Senegal no Brasil; 

- 0 Senhor Henri Senghor, Embaixador do 
Senegal Junto ao Quirinal e ex-Embaixador 
no Brasil; 

-A Senhora Caroline Diop, Vice-Presidente 
da Assembleia Nacional; 

- 0 Senhor General Ameth Fall, lnspetor
Geral das For<;as Armadas do Senegal; 

- 0 Senhor Embaixador Cheikh Leye, Chefe 
do Protocolo, assim como outros altos fun
cionarios do Governo senegales. 

3. Durante as conversa<;6es que mantive
ram, os dois Chefes de Estado, num clima 
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Republica do Senegal, Leopold Sedar Senghor. 

de franqueza, cordialidade e compreensao 
mutua, passaram em revista diversos aspec
tos da conjuntura politica internacional, em 
particular OS que dizem respeito a America 
Latina e a Africa. 

4. Os dois Presidentes reafirmaram, no 
plano internacional, a firme adesao dos res
pectivos paises aos principios da Carta das 
Na<;6es Unidas e aos principios consagrados 
pelo Direito lnternacional, especialmente no 
que se refere a independencia, soberania, 
igualdade e integridade territorial dos Es
tados, a nao-interven<;ao nos assuntos inter
nos dos outros Estados e a renuncia ao uso, 
ou a amea<;a do uso da for<;a, para a solu<;ao 
das controversias internacionais. 

5. Os dois Chefes de Estado examinaram a 
situa<;ao atual no continente africano e de
nunciaram todas as formas de discrimina<;ao 
racial, em particular o apartheid. A esse 
respeito, expressaram a convic<;ao de que 
e imprescindfvel fazer prevalecer 0 direito 
a autodetermina<;ao e a soberania dos povos 
da Africa Austral, de acordo com as resolu
<;6es das Na<;6es Unidas. 

6. Manifestaram a esperan<;a de que serao 
coroados de exito os esfor<;os, ora em desen
volvimento, para se chegar a uma paz justa 
e duradoura no Oriente Proximo, atraves de 
uma solu<;ao que leve em considera<;ao os 



legftimos anseios e interesses de todos os 
povos da regiao. 

7. Verificaram, com preocupa<;ao, a atual 
tendencia do comercio mundial, eivado de 
medidas protecionistas tomadas pelos paf
ses industrializados, em detrimento dos 
pafses em desenvolvimento. Concordaram 
que se torna necessaria empreender maio
res esfor~os, a fim de ser criada uma nova 
ordem economica internacional, com vistas 
a assegurar uma participa~ao mais justa e 
mais eqliitativa, no comercio mundial, aos 
pafses em desenvolvimento. 

8. Reafirmaram o direito soberano de to
dos os Estados de disporem livremente de 
seus recursos naturais, bern como o livre 
acesso a tecnologia, inclusive a tecnologia 
nuclear para fins pacfficos, a fim de ser as
segurado o desenvolvimento harmonica de 
todas as na~6es. 

intensificar a coopera!t30 entre 
brasil e senegal 

9. No plano das rela~6es bilaterais, os Pre
sidentes examinaram os principais aspectos 
do intercambio comercial e da coopera~ao 
tecnica e cultural, no ambito dos acordos 
vigentes entre os dois pafses. Deram par
ticular aten<;ao ao modo pelo qual foi exe
cutado o programa de a~ao inscrito na Ata 
da primeira reuniao da Comissao Mista de 
Coopera~ao, realizada em Brasilia de 22 a 
24 de mar~o de 1976 e assinalaram, com 
satisfa~ao, os resultados obtidos, os quais 
ajudarao a futura amplia~ao do programa. 

Os dois Presidentes resolveram, tambem, in
tensificar a cooperagao entre os dois pafses. 
Nesse sentido, decidiram que a realizagao 
da segunda reuniao da Comissao Mista de 
Coopera~ao se realizara em 1978, em Dacar, 
em data a ser estabelecida oportunamente. 
No entretempo, o Governo senegales conti
nuara a procurar identificar candidates para 
as balsas de estudo e estagios oferecidos 
pelo Brasil; por seu lado, o Governo brasi
leiro continuara a procurar identificar pro
fessores destinados as cadeiras dos setores 
indicados pelo Governo senegales. 

10. Ao examinarem as relac;oes comerciais 
bilaterais, os Presidentes assinalaram a ne
cessidade de incrementa-las, buscando re
duzir o desequiHbrio existente nos pagamen
tos entre os dois pafses. 

11. 0 Presidente Senghor, que e detentor 
do Grande Colar da Ordem do Cruzeiro do 
Sui, condecorou o Presidente Geisel com a 
Gra-Cruz da Ordem Nacional do Leao. 

12. 0 Presidente Leopold Sedar Senghor 
visitou o Congresso Nacional, reunido em 
sessao solene conjunta, bern como o Su
premo Tribunal Federal, que o recebeu em 
sessao solene. 

13. Com a presen~a do Presidente Geisel, 
o Presidente Senghor inaugurou a sede da 
Embaixada do Senegal em Brasilia. 

14. 0 Presidente Leopold Sedar Senghor, 
ao concluir sua visita oficial, expressou o 
seu reconhecimento pela calorosa hospita
lidade que lhe foi dispensada e a sua comi
tiva, pelo povo e o Governo brasileiros. 
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silveira abre a primeira 
Discurso do Ministro • - ' • 

de~~~~?o~e~~~n~~~ai~~F: re U n 10 0 pre para tOri a 
Azeredo da S1lve1ra, 
no Palacio ltamaraty d 

de Brasilia, em 28 de 
novembro de 1977, 

por ocasiao da sessao 0 
de abertura da 

pacto amaz6nico 
Primeira Reuniao Preparat6ria sobre Cooperar;ao Multilateral na Regiao Amazonica. 

Senhores Embaixadores acreditados junto 
ao Governo brasileiro, 

Senhores Chefes de Delegagao, 

Senhor Secretario-Geral, 

Senhores Delegados, 

A aspiragao comum de unir esforgos para 
o desenvolvimento da Amazonia congrega, 
hoje, nesta Sala, pela primeira vez, repre
sentac;6es de todos os paises da regiao, nu
ma reuniao multinacional destinada a es
tudar as formas e modalidades dessa coo
peragao. 

Ao transmitir os votos de boas-vindas do 
Governo brasileiro as Delegag6es aqui pre
sentes, quero assinai:Jr o consideravel ca
minho percorrido desde o langamento da 
ide!ia no comego deste ano. 

Moveu-nos, naquele momento, a percepc;ao 
de que as transformag6es que se operam 
na Amazonia e os contactos internacionais 

por elas gerados justificavam, e exigiam 
'mesmo, o reconhecimento de direito do que 
ocorria de fato: a existencia, na area, de 
urn processo de cooperagao em nivel re
gional. 

A un€mime receptividade e o vivo interesse 
que acolheram essa sugestao vieram pro
var que ja se encontravam plenamente ama
durecidas as condig6es para dar-lhe forma e 
realidade. Foi somente ap6s adquirir a cer
teza dessa confluencia de vontades que o 
Brasil se animou a tomar sua segunda ini
ciativa na materia: a apresentagao de urn 
anteprojeto de Tratado para servir de base 
as conversag6es. 

lnspirado em experiencias similares de co
operac;ao regional no continente e cuidadoso 
em respeitar as areas de competencia es
pecifica de outros instrumentos, o documen
to de trabalho brasileiro vern merecendo 
exame prioritario e minucioso das Chance
larias interessadas. Tampouco permaneceu 
alheia a esse debate a opiniao publica dos 
paises amazonicos, cuja atengao participan-
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te tern sido solicitada por artigos e decla
ra«;6es que se multiplicam. 

, Por mais diversas que sejam as origens e 
os objetivos dessas manifesta<;oes, urn ba
lan«;o sintetico permite, desde ja, chegar a 
uma notavel conclusao: nem uma s6 voz 
se levantou, ate agora, para negar que a 
colabora<;ao entre os paises da Amazonia 
e urn imperative hist6rico exigido pela cons
ciencia dos povos da regiao. 

A coincidencia que, de forma tao significa
tiva, se registra entre os Governos e a opi
niao publica nos impoe, agora, urn novo 
passo. Adiantados os estudos nos ambitos 
nacionais, trata-se, a partir de hoje, de ini
ciar, em nivel regional, o intercambio cons
trutivo e harmonioso dos pontes de vista. 

' . 

A meta que nos orienta e, evidentemente, a 
de alcan~ar, no prazo breve reclamado por 
uma regiao cansada de adiamentos passa
dos, o consenso necessaria para criar ins
trumentos que tornem possivel e efetiva a 
colabora!tao mutua no desenvolvimento ama
zonico. 

Sem querer prejulgar as conclusoes da bus
ca de entendimento a que nos vamos dedi
car, alenta-me a esperan<;a de que nao sera' 
dificil confluir para a vasta area de con
vergencia criada pela comunidade de inte
resses e pela disposi«;ao de todos de 
respeitar e acomodar as necessidades 
de cada urn. 

Com efeito, o texto encaminhado pelo Brasil 
ao exame dos demais paises apresenta ca
racteristicas de urn amplo Acordo-Quadro, 
que estabelece as coordenadas gerais de 
colabora<;ao com flexibilidade para amol
da-las as circunstancias e exigencias das 
Partes. 

Seu principal objetivo e instituir urn meca
nismo permanente que regularize os contac
tos entre os Governos da regiao, eliminando 
o carater epis6dico e descontinuo que os 
tern prejudicado no passado. 

Os principios que presidiram a constru«;ao 
do mecanisme foram, em conjunto, uma 
articula<;ao equilibrada e realista, cuja con
cep~ao procurou obter o maximo aproveita
mento do potencial da coopera<;ao. 
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os principios que nortearam a 
elaboraffao do anteprojeto 

0 primeiro desses principios e 0 que visa 
a reservar, com exclusividade, as na<;oes da 
area, a responsabilidade pelo desenvolvi
mento da Amazonia. Ao mesmo tempo, teve
se o cuidado de claramente reconhecer, no 
projeto, o contorno das esferas de soberania. 
Nao se tenciona, de forma alguma, superpor 
criterios multilaterais aos nacionais. Ao con
trario, proclama-se que o esfor<;o interno 
continuara a ser o fator fundamental e prio
ritario no desenvolvimento dos territories 
amazonicos. 

Outro principia basico que se prop6e para 
a defini<;ao do sistema e 0 da absoluta igual
dade das Partes, com expressao pratica na 
regra da unanimidade das decisoes. Nao 
havera, em nossa opiniao, parceiros maiores 
ou menores, nem divisao entre maioria e 
minoria. 0 consenso tera de ser a marca 
das decisoes. 

Dentre as linhas-mestras que orientam a prcr 
pasta brasileira, sobressai, tambem, a 
preocupa<;ao de compatibilidade com outros 
esquemas de coopera<;ao no continente. A 
ALALC, o Grupo Andino, o Tratado da Bacia 
do Prata ou o SELA sao iniciativas que nao 
se excluem ou hostilizam, ja que suas res
pectivas jurisdi<;6es se exercem sabre te,mas 
ou areas diferentes. 0 criteria distintivo nem 
sempre e o dos limites geograticos, como 
entre a Bacia do Prata e o Grupo Andino, 
mas o tematico, tal como se ve entre o 
SELA e a ALALC. 0 que caracteriza cada 
uma dessas entidades e a presen<;a de urn 
fator aglutinador, seja uma regiao, seja uma 
programa<;ao setorial, seja, ainda, a coorde
na<;ao de posi<;6es economicas, com for<;a 
bastante para servir de comum denominador 
a varios paises. 

Da mesma forma, o Pacto Amazonico nao 
deseja usurpar areas ocupadas. 0 que 
se deseja e preencher lacunas e mobilizar a 
coopera!tao numa area ate agora sem apro
veitamento: a da integra!tao fisica. 

E: certo que alguns dos paises amazonicos, 
a come<;ar pelo Brasil', ja tomam parte em 
outros foros. E: o caso, tambem, dos cinco 
membros do Grupo Andino. 



pacto amazomco dirige a aten~ao 
a aspectos inexplorados 

' t:, porem, diversa a natureza desses proje
tos. 0 Grupo Andino busca a integra<;ao das 
economias, mediante a unifica<;ao tarifaria 
e, sobretudo, a programa<;ao setorial. 0 oro
cesso amazonico ora em estudo nao tern 
nenhuma competencia nessas materias e 
prefere dirigir a aten<;ao a aspectos inex
plorados. 

Claro esta que a melhoria da infra-estrutura 
de transportes e comunica<;6es deve, em 
boa 16gica, conduzir a economias de escala. 
0 intercambio se fara, porem, dentro dos 
parametres tra<;ados pelos acordos de co
mercia aos quais perten<;am os pafses da 
regiao. 

Se, no caso dos Andinos, o fator aglutinador 
e o desejo de criar urn mercado ampliado 
atraves de soma de cinco economias, para 
0 processo amazonico, 0 elemento cataliza
zador e a propria realidade ffsica de uma 
imensa regiao que e precise vincular, po-
voar e desenvolver. · 

Na realidade, o que surpreende nao e o 
atual convite para estruturar urn sistema de 
coopera<;ao em torno do Amazonas. 0 es- · 
tranho e que se tenha tardado tanto em se 
materializar propostas que tomam como fa
co uma regiao que cobre nada menos do 
que urn ter<;o da America do Sui. 

Empenhado em esfor~o perseverante para 
incorporar a vida nacional a parcela que lhe 
cabe da Amazonia, entende o Brasil que che
gou, igualmente, a hora de tratar como uma 

unidade, dentro de empreendimentos con
juntos, questoes que afetam oito paises vin
culados por caracteristicas geograticas co
muns. Ao tomar esta iniciativa, confirma o 
Brasil sua voca~ao para multiplicar vinculos 
adicionais entre os paises do continente e 
gerar areas sempre novas ao convivio. e a 
convergencia das na~oes sul-americanas. 

Essa diplomacia de projeto, essa inven<;ao 
criadora de raz6es para a colabora<;ao e a 
que melhor convem a regiao amazonica, on
de o desafio consiste nao tanto em regular 
rela<;6es existentes mas em estimular, pela 
a<;ao catalizadora, projetos originais de 
transforma<;ao. Em Iugar de obedecer sim
plesmente a realidade, trata-se de doma-la 
e de coloca:la a servi<;o do homem. 

Ao dar infcio a explora<;ao sistematica desse 
potencial, se estara tambem fazendo obra 
mais vasta de refor<;o dos la<;os de coope
ra<;ao politica e economica entre na<;6es 
sul-americanas com problemas semelhantes 
de desenvolvimento. Comprometidos com a 
causa da reforma da ordem economica in
ternacional, cabe-nos demonstrar, por atos, 
a capacidade de substituirmos a dependen
cia vertical em rela<;ao ao mundo industria
lizado pelo esfor<;o de inverter esse movi
mento, dirigindo as setas da colabora<;ao 
nao mais para fora mas para o interior do 
continente. 

Com essa nota de esperan<;a, declaro aber
tos os trabalhos desta reuniao, fazendo votos 
para que o progresso resultante de suas 
delibera<;6es fa<;a do encontro urn dos mais 
importantes marcos para o progresso de 
cada urn de nossos pafses e para o desen
volvimento geral da America Latina. 

exito 
. ,., , . 

na reun1ao preparatona 
_ Comunicado do ltamaraty a sobre C00perarao multilateral 
1mprensa, em 30 de novembro ~ 

de 1977, ao final da Primeira Reuniao Preparat6ria sabre 
Cooperac;:ao Multilateral na Regiao Amaz6nica. na 

A o 

amazonia 

A convite do Governo brasileiro, Delega<;6es 
da Bolivia, Colombia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela participaram, em 

Brasilia, de 28 a 30 de· novembro, dos tra
balhos da Reuniao Preparat6ria sabre Coo
pera<;ao Multilateral na Regiao Amazonica. 
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0 encontro constituiu a primeira reuniao em 
nfvel regional realizada ate hoje, com a 
presenc;a de todos os pafses amazonicos e 
representou demonstrac;ao eloqiiente da 
receptividade geral com que foi aco!hida a 
iniciativa brasileira de se debater a criac;ao 
de urn mecanismo de cooperac;ao entre as 
Nac;oes da area. 

No ambito de deliberac;oes caracterizadas 
por urn clima de colaborac;ao e cordialidade, 
deu-se infcio a amplo intercambio de infor
mac;oes e pontos de vista sobre os temas 
e as modalidades que poderao vir a ser 
objeto de processo de cooperac;ao ora em 
estudo, tendo presente o Anteprojeto apre
sentado pelo Governo brasileiro. 

A fim de prosseguir e aprofundar a analise 
desses aspectos, as delegac;oes aceitaram o 
convite do Governo brasileiro para uma nova 
reuniao a realizar-se em Brasilia, nos pri
meiros meses do proximo ano, em data a 
ser acertada entre os Governos. 

As Delegac;oes dos Pafses da Regiao Ama
zonica consignaram, ao termino das reu
ni6es, seu agradecimento ao Governo do 
Brasil e, de maneira especial, ao Ministerio 
das Relac;oes Exteriores, pelas atenc;oes de 
que foram objeto, deixando ao mesmo tem
po, constancia de suas felicitac;oes ao Em
baixador Joao Hermes Pereira de Araujo pela 
inteligencia e tino com que soube condu
zir as deliberac;6es. 

os obietivos 
Entrevista do Ministro d. A • 

de Estado das Relac;oes Exteriores, 0 pacto amazoniCO 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 

ao Programa Painel, da Rede Globo de Televisao, em 1.0 de dezembro de 1977. 

Pergunta - Ministro Azeredo da Silveira, 
na segunda-feira, quando foram abertas as 
reunioes do Pacto AmazOnico, o ltamaraty 
anunciou como sua principal expectativa que 
a reuniao terminasse com urn comunicado 
final, que seria uma especie de anteprojeto 
do Tratado de Coopera!;ao na Regiao Ama
zOnica. Hoje, porem, as reunioes termina
ram sem este final, apenas com urn comu
nicado de tom mais vago, mais generico, 
que anuncia resultados menos concretos. 
Como e que o Senhor explica isso? 

Resposta - Antes de mais nada, e neces
saria esclarecer urn problema de fato: e 
que, se alguem do ltamaraty pretendeu que 
houvesse urn esboc;o de tratado ja no fim 
desta reuniao, tratava-se de uma pessoa 
extremamente otimista, mas nao do Minis
tro das Relac;oes Exteriores. De fato, nunca 
pretendi que o resultado final desta reuniao 
fosse a redac;ao de urn anteprojeto de tra
tado. Posso explicar por que. A obra de 
cooperac;ao amazonica e de enormes pro
porc;oes. Assim, a ideia que o Governo 
brasileiro lanc;ou, de criar mecanismos 
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efetivos de coordenac;ao e cooperac;ao na 
regiao. amazonica, tern tais dimens6es que 
nao se poderia esperar que desta primeira 
reuniao safsse o Pacto. Reafirmo, pois, que 
nunca esperei que o processo fosse tao 
rapido. De outra parte, creio que o Pacto 
Amazonico sera aprovado a curto prazo, 
embora, evidentemente, nao se deva espe
rar de uma negociac;ao internacional com
plexa soluc;oes instantaneas. Paralelamente, 
quero chamar atenc;ao para o comunicado 
que foi divulgado hoje. E: importante assi
nalar que e urn texto aprovado pelos oito 
parses que participaram da reuniao e de 
tom extremamente positivo. De fato, o 
comunicado enfatiza que esta reun1ao 
representou uma demonstrac;ao eloqiiente 
da receptividade geral com que foi acolhida 
a iniciativa brasileira. Esta demonstrac;ao e 
uma vit6ria clara, ja que os oito parses, 
com suas motivac;oes pr6prias afirmaram 
que estao dispostos a se unjrem neste 
esforc;o novo de cooperac;ao regional. 0 
caminho esta, pois, aberto. 



' I Pergunta - Ministro, por outro lado, alguns 
delegados estrangeiros manifestaram ao 
final da reuniao que a ausAncia de resul
tados mais concretos que os de hoje, que 

' se imaginava fossem acontecer, se deve ao 
fato de que muitos deles, muitos de seus 
governos ainda nao entenderam os objetivos 
finais do projeto brasileiro. 

Resposta - Creio que a rea~ao e perfei
tamente natural e esperada. De fato, o 
projeto consubstancia uma grande visao 
para o futuro e o processo amazonico esta, 
assim, em sua fase inicial. ~ evidente que, 
para se chegar a plenitude do mecanisme 
cooperative, alguns anos serao necessaries. 
Mas e importante enfatizar que o passo ini
cial, dado nesta reuniao, foi extremamente 
significative. De tal forma que, a curta 
prazo, em termos diplomaticos, o acordo 
devera ser assinado, com beneffcios im
portantes para todos as pafses da regiao 
amazonica. Para situar este processo de 
coopera~ao, valeria a pena lembrar algumas 
observa~6es gerais sabre as movimentos de 
integra~ao latina-americana, que podem 
mesmo auxiliar na resposta a essa inda
ga~ao. Quando se apresentam projetos de 
integra~ao na America Latina, manifesta-se, 
as vezes, uma tendencia a resistir a sua 
aprova~ao, resistencia que aumenta na me
dida do grau de concre~ao do projeto. Ou 
seja: quanta mais concreto o projeto, mais 
resistencia havera a sua implementa~ao. 
Par isto, nao me surpreende que seja pre
cise, no caso amazonico, urn periodo de 
convencimento e de analise. Neste tempo, 
diluem-se as resistencias e aproximam-se 
as posi~6es. Sabre isto, posso dar urn exem
plo, que nasce de especula~oes jornalisti
cas. Falou-se de resistEmcia ao termo 
"integra~ao ffsica", que poderia mesmo ser 
substituido par outro. Aqui, temos urn fato: 
integra~ao fisica significa solidariedade dos 
que vivem no mesmo meio ecol6gico. Este 
e 0 dado fundamental, e nao teriamos 
qualquer objec;:ao a que outro termo seja 
usado para caracterizar o fenomeno. Afinal, 
o Brasil nao faz polftica com a semEmtica. 

Pergunta - Por que houve esta resistencia 
a expressao "integra~ao f(sica"? 

Resposta - Em primeiro Iugar, e preciso 
deixar clara que esta resistencia nao foi 
publica. Nao excluo, porem, a possibilidade 

de que representem raciocinios individuais 
de alguns delegados. Este fato e perfeita
mente natural, faz parte mesmo da natureza 
dos encontros diplomaticos. Profissional
mente, estamos habituados a enfrenta-los 
e supera-los atraves da negocia~ao. Em 
termos gerais, e necessaria admitir que, 
quando se inicia uma obra de cria~ao diplo
matica e politica, nao se deve esperar 
aplauso total. No caso do Pacta Amazonico, 
ja houve urn progresso importante, porque 
as pafses chegaram a uma total compre
ensao dos objetivos brasileiros. Nao houve, 
durante as discussoes, nenhum argumento 
ponderavel contra a iniciativa brasileira. Na 
verdade, a iniciativa ja nao e mais brasi
leira, e sim c:;fe todos as paises amazonicos. 

Pergunta - Ministro, como e que o Senhor 
imagina que vai ocorrer o desdobramento 
dessas reunioes que come~aram esta se
mana aqui em Brasilia? 

Resposta - 0 objetivo primeiro e, eviden
temente, chegar a reda~ao do Pacta Ama
zonico. Na concep~ao brasileira, o Pacta 
deve ser simples, linear, com algumas 
regras basicas, que permitam a coopera~ao 
em termos iguais. Neste sentido, uma regra 
importante e a da unanimidade das deci
s6es, de tal forma que urn pais nao podera 
prevalecer sabre outro, e as mecanismos 
de coopera~ao serao necessariamente fun
dados na eqi.iidade. Num segundo momenta, 
depois de terem sido fixadas essas regras 
basicas, o Pacta deve se desenvolver com 
sua propria dinamica, com progressiva 
especializac;:ao de suas finalidades e obje
tivos. Assim, para tratar de temas ecol6-
gicos (que estariam entre as objetivos 
gerais do Pacta), seria criada uma comissao 
ecol6gica, que desenvolveria as objetivos 
gerais em termos mais concretes; o mesmo 
se daria com as temas de transporte, tele
comunica~oes, etc. Neste quadro, cada 
tema especifico, que se desdobra em campo 
de a~ao do Pacta, deve ser estabelecido 
livremente pelos integrantes do mecanisme 
de coopera~ao, -com vistas a definir clara
mente os objetivos e as meios pr6prios de 
atua~ao. Assim, nao se deve fentar planejar 
antecipadamente o que f.azer, mas, ao con
trario, deve-se tentar aprender ao Iongo da 
jornada, fazendo rigorosamente o que seja 
do interesse real das partes. A uniao no 
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esforc;o de cooperagao amazonica visa exa
tamente a reduzir custos, diminuir dificul
dades, e dai deriva a imporUmcia que tera 
a e~colha correta dos caminhos concretes 
a seguir. 

Pergunta - 0 Senhor imagina que, para 
concluir esse Pacto, vai se tomar mais ou 
menos tempo do que o da Bacia do Prata? 

Resposta - Creio que o processo ama
zonico sera menos complexo que o platina. 
Uma das razoes fundamentais para isto e 
o fato de que, no ambito do Pacta Ama
zonico, nao existem oposig6es, nem con
frontag6es, nem desafios, que, no Prata, 
eram muito agudos. Na Amazonia, o traba
lho se torna mais simples, e a construgao 
de urn pacta linear sera a base de ativi
dades precisas e concretas, sempre apoia
das na regra da unanimidade, na disposigao 
unanime para a cooperagao. 

Pergunta - Na Bacia Amazonica, existe o 
fator de desigualdade entre o desenvolvi
mento dos paises. Durante as reunioes, foi 
colocado o argumento de que a integra~ao 
fisica da Amazonia pressupoe investimentos 
especfficos em interliga~oes, transportes, 
comunica~oes, que poderiam ser feitos por 
paises mais desenvolvidos da area, como 
e o caso do Brasil, e que, para os parses 
com menor desenvolvimento, poderiam ser 
considerados como uma sobrecarga. Como 
o Senhor encara esse argumento e de que 
forma esses problemas poderao ser resol
vidos? 

Resposta - Creio que esse argumento da 
assimetria dos paises dentro de uma regiao 
e 0 argumento classico daqueles que nao 
querem fazer a integragao de forma alguma. 
As assimetrias sao urn dado da realidade, 
e existem, inclusive, entre os paises desen
volvidos. Na CEE, e evidente que nao se 
pode igualar a Republica Federal da Ale
manha a urn pais menor da Comunidade, 
e o mesmo fenomeno da assimetria ocorre 
na America Latina, na Africa e na Asia. lsto 
nao impede, porem, que a integragao se 
faga em beneficia de todos. Vou dar urn 
exemplo concreto: pode-se dizer que o 
Brasil tern melhores condig6es de cons
truir estradas e imaginar que outros palses 
se sentissem diminuldos porque nao dispo
riam dessa possibilidade. Ter-se-ia, entao, 
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duas situagoes: numa, o pais constr6i suas 
estradas unilateralmente, e nada impede 
que as construa dentro de seu territ6rio na 
medida de suas necessidades; numa outra 
situagao, existe a disposigao de cooperar 
e tratar o tema com os demais paises. ~ 
exatamente esta segunda situagao, a que 
preve uma reuniao multilateral sabre estra
das, que enseja a coordenagao; aqui, o pais 
continuara soberanamente a construir suas 
estradas, mas tambem estara disposto a 
ajudar os vizinhos, e, com o mecanisme de 
cooperagao que se qi.Jer na regiao amazo
nica, havera, entao, urn amplo processo de 
assistencia mutua. Enfim, a assimetria exis
te nos diversos "mundos" em que vivemos: 
no mundo dos industrializados e no mundo 
dos paises em desenvolvimento. Nao 
existem paises iguais; porem, do momen
ta em que se criem as linhas de forga da 
cooperagao, os denominadores da solida
riedade podem surgir e propiciar formas 
novas de desenvolvimento e de aproximagao 
efetiva. 

Pergunta - Ministro, para encerrar, como o 
Senhor ve o projeto, em termos de inte
gra~ao econOmica? 

Reliposta - A intengao, em termos eco
nomicos, seria a de criar uma infra-estru
tura agil e eficiente. Este processo e da 
mais alta importancia, e devemos nos lem
brar que urn dos elementos que distingue 
fundamentalmente os paises industrializa
dos e exatamente o da existencia de infra
estrutura acabada. De fato, os desenvol
vidos, em seu processo de crescimento, 
necessitam somente modernizar suas infra
estruturas, enquanto n6s, paises em desen
volvimento, temos de criar as mesmas 
infra-estruturas. Somos, assim, obrigados a 
fazer investimentos de retorno Iento, extre
mamente onerosos, e que sao comparati
vamente maiores em relagao aos que as 
economias desenvolvidas fazem na mesma 
area. Mas e um esforgo absolutamente 
necessaria, base do desenvolvimento eco
nomico, e que, em termos pessoais, equi
valeria ao de dar ao trabalhador sua casa 
e seu instrumento de trabalho. Ao se cen
trar na integragao flsica, o Pacto Amazonico 
e base para criar infra-estrutura e, por isto, 
tera importancia economica. Sabre o assun
to, seria importante esclarecer dais pontos. 



Em primeiro Iugar, o da confusao entre 
integrac;ao ffsica e economica. 0 objetivo 
do Pacto e o de criar infra-estrutura social 

, para a regiao e, com isto, nao se pretende 
alterar, de forma alguma, as regras de 
comercio que prevalecem entre os pafses 
da regiao. Sao dois fenomenos internacio
nais diferentes e que obedecem a dinami
cas diferentes. Porem, e aqui toco no 
segundo ponto, a especializac;ao do Pacto 
nao implica uma limitac;ao rfgida, e seria 
valido admitir que a integrac;ao ffsica pros
siga ate formas mais abrangentes de inte
grac;ao. Esta seria, sem duvida, uma ban
deira generosa. De fato, n6s, na America 

do Sui, somos urn continente de pafses 
comprimidos uns contra os outros. Nossa 
vizinhanc;a nao se dilui em outras vizinhan
c;as territoriais, e os dois oceanos nos 
isolam e nos aproximam. Nao temos 
alternativa senao nos entendermos, senao 
cooperarmos. ~ clara que ha forc;as que se 
op6em a nossos interesses de integrac;ao, 
mas saberemos resistir a elas. Precisamos 
ter a lucidez necessaria para dar ao sui
americana aquilo de que necessita, as bases 
s61idas, economicas e culturais, para a 
modernizac;ao e para transformar o pro
gresso em urn mecanismo realmente util a 
nossos povos. * 

* Na se~ao Comunicados e Notas, pagma 136, a nota do ltamaraty a imprensa comunicando a reali
zac;ao da Primeira Reuniao Preparat6ria do Pacto Amaz6nico. 
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' 
a viagem do chanceler 
Discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, b •t • 

em 3 de outubro de 1977, ra S I e I ro a durante almoc;o que lhe 
foi oferecido pelo Ministro dos 

~ee~~~~~a~s~a;;~~~o~ tr· ·dad e tobago John Donaldson, I n I 
em Port-of-Spain. 

Senhor Ministro, 

Muito me tocaram as suas palavras, que, 
senti tao amigas e cordiais quanta tern sido 
o acolhimento que me vern dispensando o 
Governo e o povo trinitario. Todos os con
tactos que tenho mantido desde aqueles 
com Suas Excelencias o Senhor Presidente 
da Republica, interino, Senador Wahid Ali, 
com o Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Eric 
Williams, e com Vossa Excelencia, ate aque
les casuais com simples cidadaos do pals, 
me tern confirmado a certeza que ja tinha 
de encontrar em Port-of-Spain o mesmo 
sentimento de fraterna curiosidade e inte
resse que temos, no Brasil, com rela~ao ao 
povo trinitario. 

t: uma forma muito peculiar de convivencia 
a que une os povos da America Latina e do 
Caribe. Sentimo-nos vizinhos e companhei
ros de continente, mas e a amizade espon
tanea e o sentimento de uma legftima e fun
damental solidariedade a nota marcante de 
nosso relacionamento. Assim, quando as 
novas na~6es do Caribe comec;aram a se 
tornar Estados independentes, sua incorpo-

ra~ao ao conceito de latino-americanidade 
se processou sem contesta~ao, tao natural 
parecia que assim fosse. Essa homogenei
za~ao do sentimento caribenho com o sen
timento latina-americana torna facil o nosso 
convfvio e tertii a nossa coopera~ao. 

0 Brasil tern procurado expandir as la~os 
de toda ordem que o unem as novas na~6es 
do Caribe. 0 desenvolvimento das rela~6es 
brasileiro-trinitarias e disso o melhor exem
plo. 

dais parses com pos1~oes 
poHticas semelhantes 

Na area polftica, temos mantido frequen
tes consultas quer bilaterais, quer no seio 
dos Organismos regionais e internacionais 
a que ambos pertencemos. Essas consultas 
tern revelado uma ampla gama de coinci
dencias em nossas posi~6es, sejam de prin
cfpio, sejam de natureza operacional. 
Compartilhamos arraigada determina~ao de 
obter, para nossos povos, as melhores opor-
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tunidades de desenvolvimento global. Re
partindo a cren!ta de que a coopera!tao in
ternational, fundada em conceitos operati
vos de interdependencia, e essencial para 
promover esse resultado, aderimos, ambos, 
de forma incondicional, aos principios que 
consideramos cardeais para as rela~oes in
ternacionais, do respeito mutua, da nao
interven!taO, do repudio a utiliza!tao da for
~ta nas rela!toes com outros Estados e do 
direito a auto-determina!taO. 

No plano econ6mico, temos cooperado, com 
proveito recfproco, em areas de interesse 
comum, como a da pesca, e procurado am
pliar as possibilidades de coopera<;ao, tanto 
econ6mica e comercial como tecnica e tec
nol6gica. 

No plano cultural, na medida de nossas 
possibilidades, temos procurado fazer rea
lidade aquila que temos sempre considera
do ser o primeiro dever dos pafses em de
senvolvimento - a coopera<_;:ao horizontal 
entre n6s, a disposi<;ao de tornar mutua
mente acessfveis os nossos progresses no 
beneffcio de todos. 

Esses esforgos de aproxima<_;:ao respondem 
ao desejo recfproco e sincero de nossos Go
vernos, mas sao, tambem, uma imposi<;ao 
dos fatos. 

duas regioes dinamicas 

0 Brasil e o Caribe sao regi6es das mais 
dinamicas do continente. ~ natural, pois, 
que se busquem e se deem apoio nessa 
grande aventura do desenvolvimento. Todo 
o Caribe passa por rapida transforma<;ao, 
que promete, para o conjunto dos pafses 
da regiao, celebre e progressive crescimen
to econ6mico e conseqGente maior expres
sao polftica continental. Essa evolu<;ao e 
particularmente expressiva em Trinidad e 
Tobago, cujo exitoso esfor<;o de progresso 
econ6mico merece nossa admira<_;:ao. 

Por todas essas raz6es, Senhor Ministro, es
pero que esta mi.nha visita a Port-of-Sp~in 
constitua urn passo relevante para urn ma1or 
estreitamento das rela<;6es entre nossos pai
ses. Pode Vossa Excelencia estar certo de 
que nao pouparemos esfor<;os nesse sen
tido. 

Desejo, ao terminar, pedir a todos que er
gam as ta<;as comigo para brindar pela fe
Ocidade pessoal do Presidente da Republi
ca, interino, Senador Said Wahid Ali, do 
Doutor Eric Williams, Primeiro-Ministro, pela 
saude de Vossa Excelencia, e pela cons
tante prosperidade do povo de Trinidad e 
Tobago. 

comunicado coniunto destaca 
Comunicado Conjunto d -

Brasil-Trinidad e Tobago, assinado em OS campos e cooperarao 
Port-of-Spain, em ~ 

4 de outubro de 1977, pelo Ministro de Estado • • d d tObagO 
. das Rela~~es _Exteriores, COm tr1n1 a e 

Anton1o F. Azeredo da Silveira, e pelo 
Ministro dos Neg6cios Exteriores, John Stanley Donaldson. 

A convite do Governo de Trinidad e Tobago, 
o Ministro de Estado das Rela<;6es Exte
riores da Republica Federativa do Brasil, 
Embaixador Antonio F. Azeredo da Silveira, 
efetuou uma visita oficial a Trinidad e To
bago, de 2 a 4 de outubro de 1977. 

62 

2. 0 Chanceler brasileiro se fez acompa
nhar, de sua esposa e da seguinte comiti
va: Embaixador Joao Hermes Pereira de 
Araujo, Chefe do Departame-nto das Ameri
cas; Embaixador Geraldo Egydio da Costa 
Holanda Cavalcanti, Secretario Especial de 



Assuntos Politicos e Economicos da Area 
lnternacional Bilateral; Ministro Adolpha 
Correa de Sa e Benevides, Assessor do Mi
nistro de Estado; Conselheiro Luiz Claudio 

, Pereira Cardoso, Chefe da Divisao da Ame
rica Central e Setentrional; Conselheiro 
Luiz Felipe Lampreia, Secretario de lnfor
mac;oes e Conselheiro Jose Nogueira Filho, 
Coordenador de Assuntos Politicos do Ga
binete do Ministro de Estado. 

3. 0 Chanceler brasileiro foi recebido em 
audi~ncia especial por Sua Excel€mcia o Se
nador Wahid Ali, Presidente, interino, da Re
publica de Trinidad e Tobago, ao qual apre
sentou os mais cordiais cumprimentos do 
Presidente da Republica Federativa do Bra
sil, Ernesto Geisel e por Sua Excel~ncia o 
Doutor Eric Williams, Primeiro Ministro e 
Ministro das Finan~tas, ao qual reafirmou os 
lac;os de amizade do povo brasileiro pelo 
povo trinitario. Foi recebido tambem pelo 
Ministro de Neg6cios Exteriores e Seguran
c;a Nacional, Senador John Stanley Donald
son, com quem examinou problemas de in
teresse para os dais governos. 

4. 0 Chanceler do Brasil foi, no dia 2 de 
outubro, convidado de honra de urn jantar 
oferecido pelo Primeiro-Ministro Dr. Eric 
Williams, na resid~ncia do Primeiro-Minis- . 
tro. No dia seguinte, foi homenageado, com 
urn almoc;o, pelo Chanceler Donaldson, e, na 
noite do mesmo dia, Sua Excel~ncia o Se
nador Wahid Ali, Presidente, interino, da Re
publica. Sua Excelencia o Dr. Eric Williams, 
Primeiro Ministro, e Sua Exceh~ncia o Se
nador John Donaldson, Ministro dos Neg6-
cios Exteriores, Ministros de Estados e 
outras autoridades de Trinidad e Tobago fa
ram recepcionados pelo Chanceler Azeredo 
da Silveira. 

intensificar o relacionamento bilateral 

5. Nas conversac;oes entre o Primeiro-Mi
nistro, Ministros e autoridades de Trinidad e 
Tobago e o Ministro das Relac;oes Exterio
res do Brasil, foram passadas em revista, 
em atmosfera da mais cordial amizade, as 
principais quest6es multilaterais e bilate
rais de interesse mutuo. Na analise de tais 
quest6es, acentuaram a contribuic;ao que 
ambos os pafses podem prestar para a so-

luc;ao dos problemas economicos, sociais e 
culturais. Nessas conversac;6es, animou-se 
o espfrito de procurar identificar as areas de 
coincidencia entre os interesses dos dais 
pafses, com vistas nao somente a uma in
tensificac;ao do relacionamento bilateral, 
mas tambem a uma coordena~tao de sua 
atuac;ao nos mais diversos campos, inclu
sive nos organismos internacionais de que 
ambos participam. 

6. Os Ministros reafirmaram sua incondi
cional solidariedade aos princfpios funda
mentais da igualdade soberana dos Esta
dos, de soluc;ao pacifica das controversias, 
da autodeterminac;ao dos povos, da nao-in
tervenc;ao nos assuntos internes e externos 
dos Estados. e da cooperac;ao internacional 
para o desenvolvimento. 

7. Reiteraram sua confianc;a no trabalho 
da Organizac;ao das Nac;6es Unidas, tendo 
em vista os prop6sitos e princfpios da Carta. 

8. Reafirmaram a adesao de seus Gover
nos ao princfpio da soberania permanente e 
inalienavel dos Estados sabre seus recursos 
naturais, e ao direito de dispor livre e so
beranamente dos mesmos, para utiliza-los 
em favor do desenvolvimento economico e 
social de seus povos. 

9. Trocaram impressoes sobre a evoluc;ao 
dos trabalhos na Confer~ncia das Nac;oes 
Unidas sabre o Direito do Mar e concorda
ram na necessidade de estabelecer urn re
gime e uma autoridade internacional para 
a explorac;ao e utilizac;ao dos fundos mari
nhos alem dos limites das jurisdic;oes nacio
nais, dentro de uma concepc;ao justa, 
eqi.iitativa e que tenha por base o reconhe· 
cimento de que tais recursos constituem 
patrimonio comum da humanidade. 

10. Observaram os progresses alcanc;ados 
no processo de descolonizac;ao que ambos 
desejam ver completado o mais breve pos
sfvel, e repudiaram todas as praticas de 
apartheid e de discriminac;ao racial. Con
cordou-se em que deveriam ser previstas 
medidas especiais para enfr~ntar os proble
mas particulares dos pequenos Estados, as
sunto que merece pres~ntemente especial 
considerac;ao por parte de Trinidad e To
bago. 
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solu!foes justas para os problemas 
economicos mundiais 

, 11. Consideraram, que a eliminac;ao das 
diferenc;as que separam os pafses em de
senvolvimento dos pafses desenvolvidos tern 
importancia fundamental para. o_ progress_? 
da humanidade. Nessas condi(!Oes, subll
nharam a conveniencia de enfoques novas 
e construtivos nas relac;6es internacionais, 
para o estabelecimento de urn~ n_ova order:' 
economica, que tenha por objetlvo apr~xl
mar o nfvel de desenvolvimento econom1co 
e social de todas as na(!6es e que propicie 
encontrar soluc;6es justas para os problemas 
economicos mundiais. 

12. No contexte das relac;6es interamerica
nas ressaltaram que o progresso de cada 
paf~ se beneficia com o desenvolvimento 
economico e social de toda America Lati
na. Reconheceram que, embora o desenvol
vimento seja responsabilidade precfpua de 
cada Estado, faz-se mister que todos parti
cipem dos frutos do crescimento economi
co e que se adotem normas precisas que 
visem ao estabelecimento de urn sistema 
de seguranc;a economica coletiva para o de
senvolvi menta. 

13. Os Ministros tomaram nota, com satis
fac;ao, dos resultados da visita que, a con
vite do Governo da Republica de Trinidad 
e Tobago, fez, de primeiro a quatro de se
tembro do corrente ano a este pals, o Se
nhor Shigeaki Ueki. No Comunicado Con
junto, entao divulgado, sao assinaladas, co
mo areas de possfvel cooperac;ao, a indus
tria do ferro e do ac;o, o fornecimento de 
minerio de ferro brasileiro, o estabelecimen
to de uma usina de pelotizac;ao em Trinidad 
e Tobago, a comercializac;ao de produtos 
finais de ac;o fabricados em Trinidad e To
bago, a eventual prospecc;ao de petr61eo, a 
expansao de refinarias em Trinidad e To
bago e de instala(!6es de armazenamento 
de 61eo, e a compra de derivados de pe
tr61eo pelo Brasil. Foi ainda examinada, du
rante a visita do Ministro das Minas e Ener
gia do Brasil, a possibilidade de se estabe
lecerem empreendimentos conjuntos rela
cionados a fabricac;ao e reciclagem de 
papel, moagem de soja e pelotizac;ao, bern 
como cooperac;ao tecnol6gica em diversos 
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campos entre os quais a industria do pe
tr61eo, 'resseguros, navegac;ao, industria:; 
derivadas da siderurgia, alimentos e agn
cultura. Foram, por outro lado, tratados te
mas relatives ao estabelecimento de uma 
ligac;ao aerea direta e a casas pre-fabricdas. 

14. Reafirmaram a importancia que atri
buem ao trabalho da Comissao Mista Bra
sil-Trinidad e Tobago. Expressaram, outros
sim, o desejo de examinar as oportunidades 
existentes de complementac;ao entre as eco
nomias dos dois pafses, em particular no 
campo da agricultura. 

15. Ressaltaram as vantagens mutuas de
correntes dos acordos bilaterais que tern 
disciplinado-as atividades pesqueiras desde 
1972 e expressaram o desejo de encontrar, 
no futuro, novas formulas de cooperac;ao 
bilateral no setor da pesca. 

16. No campo do intercambio cultural, am
bas as partes convieram em expandir e in
tensificar o programa de concessao de bal
sas para estudantes de Trinidad e Tobago, 
em nfvel de p6s-graduac;ao, ora em exe
cuc;ao em universidades brasileiras. 0 Go
verna brasileiro prometeu, outrossim, pres
tar assistencia a Trinidad e Tobago desig
nando urn professor de portugues para ensi
nar em Trinidad e Tobago. 

17. Da mesma forma, os dois Governos se 
comprometeram a adotar medidas para fa
cilitar os contatos inter-universitarios, atra
ves de convenios especfficos, com o obje
tivo de favorecer a permuta de publicac;6es 
e de material didatico, alem do intercambio 
de professores e estagiarios. 

coopera!fao em campos especlficos 

18. 0 Primeiro-Ministro de Trinidad e To
bago e o Ministro das Relac;6es Exterio~es 
do Brasil discutiram amplamente os me1os 
e modos de desenvolver a cooperac;ao bila
teral em certos campos especfficos, tais 
como transportes aereos, pe.squisa e comer
cializac;ao no setor de alimentos, ciencia e 
tecnologia e pesquisa .e desenvolvimento. 
Na area maritima, ficou acordado que as 
duas partes explorariam a possibilidade de 



os Governos do Brasil e de Trinidad e To
bago cooperarem, sob a forma de empreen
dimento conjunto, com vistas a melhorar o 
f1Cesso a Port-of-Spain e a outros portos. Tal 
empreendimento conjunto incluiria ativida
des de resgate de navios afundados nas 
aguas de Trinidad e Tobago, proporcionan
do ainda oportunidade de treinamento da 
Guarda-Costeira de Trinidad e Tobago nesse 
e em ouros campos correlatos, em parti
cular no da Marinha Mercante. 

19. As duas partes concordaram em dar 
prioridade a negociac;ao e conclusao de urn 
Acordo Basico de Cooperac;ao Cientffica e 
Tecnica. Esse Acordo servira de base para 
a cooperac;ao bilateral em varias areas es
pecfficas a serem identificadas. Trinidad e 
Tobago esta considerando, em carater de 
urgencia, proposta do Ministro das Relac;6es 
Exteriores do Brasil a respeito do assunto. 

20. Com relac;ao a alimentac;ao e agricul
tura, as duas partes discutiram a possibili- · 
dade de cooperar com vistas a urn inter
cambia mutuamente vantajoso de conheci
mento e experiencia tecnica nos campos de 
comercializac;ao e da tecnologia da produ-· 
c;ao de alimentos. 

21. Em relac;ao a transportes aereos, o 
Primeiro-Ministro de Trinidad e Tobago ex
pressou interesse no restabelecimento de 
comunicac;ao aerea direta entre o Brasil e 
Trinidad e Tobago. 0 Ministro das Relac;oes 
Exteriores do Brasil concordou com a im
portancia de tal ligac;ao, que merece estudo 
mais aprofundado. 

22. As duas partes concordaram em exami
nar areas de cooperac;ao com vistas ao esta
belecimento, em Trinidad e Tobago, de urn 
lnstituto de Unguas para o ensino de Por
tugues e de outros idiomas. Este lnstituto 
devera, entre outras atividades, dar aten
c;ao especial ao ensino dos aspectos tecni
cos e cientfficos de Portugues e de outros 
idiomas. 

23. 0 Ministro das Relac;oes Exteriores do 
Brasil ofereceu vagas no lnstituto Rio-Bran
eo, a partir de 1979, destinadas a membros 
do Servic;o Diplomatico de Trinidad e Toba
go. A oferta foi recebida com grande inte
resse e satisfac;ao. 

24. Concordou-se em que as visitas, ao 
Brasil, de miss6es chefiadas pelos Minis
tros da Agricultura, Terras e Pesca, e de 
Petr61eo e Minas, de Trinidad e Tobago, po
deriam servir para intensificar e fortalecer 
os vfnculos entre os dois pafses. Foi acor
dado ainda que tais visitas deveriam reali
zar-se em futuro proximo. 

25. 0 Primeiro-Ministro de Trinidad e To
bago e o Ministro das Relac;6es Exteriores 
do Brasil concordaram em adotar uma polf
tica de estreita colaborac;ao nesses e em 
'outros assuntos e em prosseguir em francas 
e abertas consultas, para o beneficia de 
ambos os pafses. 

26. 0 Primeiro Ministro foi convidado a vi
sitar oficialmente o Brasil e aceitou, com 
prazer, o convite, para uma data a ser mar
cada de comum acordo. 

Declarac;:ao do Chanceler vis ita d 0 
Azeredo da Silveira a imprensa, no 

os resultados da 
chanceler brasileiro 

Aeroporto de Brasilia, em 5 de outubro de 1977, mementos 

nova york, 
port-of-spain e caracas 

ap6s desembarcar de regresso de sua viagem aos Estados Unidos, a 
Trinidad e Tobago e Venezuela. 

Os contatos por mim mantidos em Nova 
York foram extremamente produtivos em 
todos os sentidos. Em conversac;6es com 

os Chanceleres de muitos palses, especial
mente latinos-americanos, africanos e asia
ticos, examinei temas gerais de politica 
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internacional e, sobretudo, em particular, 
problemas referentes a ampliac;ao de nos
sas relac;oes comerciais. Com autoridades 
norte-americanas, minhas conversac;oes 
tambem foram extremamente produtivas e 
positivas. Tive a oportunidade de conversar 
com o Secretario de Estado Cyrus Vance 
durante uma hora, quando passamos em 
revista, de modo geral, os varios pontos das 
relac;oes Brasii-Estados Unidos, inclusive a 
visita do Presidente Carter ao Brasil, em 
novembro proximo. E o resultado deste 
encontro foi muito importante para os dois 
pafses. Alem disto, queria ressaltar que, nos 
cantatas com Cyrus Vance, e com outros 
funcionarios norte-americanos, anotei que 
nao existe nenhum espirito de oposic;ao ao 
Brasil. Ao contrario, o clima e bastante 
favoravel e propfcio ao entendimento com 
nosso Pais. 

Tambem em Trinidad e Tobago, meus can
tatas foram muito significativos. Em Port
of-Spain, no jantar com o Chanceler John 
Stanley Donaldson, foram iniciados enten
dimentos com o objetivo de estabelecer 
vfnculos politicos, economicos, culturais e. 
comerciais com esse pais do Caribe, que · 
tern, de fato, uma situac;ao hoje bastante 
importante, inclusive porque atravessa urn 
periodo economico de muita prosperidade. 
No Comunicado Conjunto, exploramos va
rias areas de cooperac;ao. Espero que esses 
esforc;os frutifiquem a muito curta prazo. 
0 Brasil tern interesses na area e vai 
expandi-los. 

Em Nova York, por exemplo, eu me avistei 
com o Ministro das Relac;oes Exteriores da 
Jamaica, Paterson. Alias, o Ministro anterior 
tinha comigo tambem relac;oes muito boas. 
Paterson foi nomeado ha alguns meses atras 
e nossos primeiros contatos foram na Con
ferencia Norte-Sui. Agora aprofundamos 
esses contatos e eu lhe prometi que visi
taria a Jamaica. Passei rapidamente em 
Barbados, onde tive a oportunidade de 
conversar com o Vice-Consul do Brasil. 
Recentemente abrimos urn Vice-Consulado 
de carreira em Bridgetown, e tive noticia 
Ia, em Barbados, de que o Governo desse 
pafs pretende enviar uma Missao ao Brasil, 
chefiada pelo Vice-Primeiro Ministro, com 
o objetivo de explorar a possibilidade de 
maier comercio e de maior cooperac;ao com 
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nosso pafs. Dei a minha resposta inicial 
muito favoravel a vinda dessa Missao e 
espero que ela possa estar no Brasil no 
principia do ano. 

Pouco antes de levantar voo de Trinidad e 
Tobago, tive notlcias, pelo Embaixador em 
Caracas, de que o Presidente Carlos Andres 
Perez me pedia que fosse ve-lo em Caracas, 
quando de minha passagem pela Venezuela. 
Estou dizendo pela Venezuela porque o 
hotel que eu tinha reservado era em La 
Guaira, apenas para passar cinco horas, a 
espera do aviao que nos traria ao Brasil. 
Tive anteriormente reunioes com o Chan
celer venezuelano, mas esse convite do 
Presidente venezuelano foi para mim uma 
total surpresa e eu o recebi muito honrado 
e com enorme prazer. Como o Chanceler 
esta em Nova York, fui recebido no aero
porto com muita cordialidade pelo Ministro, 
interino, que e o Vice-Ministro, Dr. Jorge 
Gomes Marchesini. Ele foi extremamente 
gentil comigo e, inclusive, depois da con
versa de uma hora que tive com o Presi
dente, ofereceu urn jantar a mim e a minha 
comitiva. 

A conversa com o Presidente venezuelano 
foi, como ja disse, de uma hora e, nela, s6 
tomaram parte o Ministro, interino, e o 
Embaixador do Brasil em Caracas, alem do 
proprio Presidente Carlos Andres Perez e 
eu. A conversa foi extremamente cordial. 
0 Presidente afirmou que me havia cha
mado justamente para dar uma demons
trac;ao do interesse da Venezuela em inten
sificar seu relacionamento com o Brasil. 
Nossas relac;oes tern sido boas, mas, em
bora o comercio tenha crescido bastante 
ultimamente, ainda e urn relacionamento 
realmente muito aquem das possibilidades 
de ambos os pafses. 0 Presidente Carlos 
Andres Perez foi extremamente gentil co
migo e pediu-me que transmitisse ao Presi
dente Ernesto Geisel o convite para que 
visitasse a Venezuela. lnsistiu 'tambem 
comigo para que eu realizasse a visita a 
Venezuela que estava programada ha alguns 
meses. Naturalmente afirmei que o Presi
dente da Republica certamente receberia 
com prazer essas manifestac;oes de aprec;o 
e esse convite. Da mesma forma disse que 
tambem iria a Venezuela com enorme prazer 



e que a defini~ao da epoca dependeria da 
data que fosse marcada para o encontro 
presidencial. Creio pessoalmente que as 
rela~oes entre os dois pafses devem ser 
ihtensificadas. Nao se justifica nem sequer 
urn relativo silencio nessas rela~oes. Tenho 
a certeza de que as rela~6es entre Brasil 

e Venezuela serao uteis aos dois parses, ao 
pr6prio relacionamento na America do Sui 
entre os pafses latino-americanos e tambem 
no ambito interamericano. Assim, agora o 
que nos cabe e trabalhar no sentido de que 
essas ideias e essas inten~6es frutifiquem 
e deem bons resultados. 
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ministro do exterior 
Discursos dos Chanceleres brasileiro, Antonio d a d i n a m a rca 

F. Azeredo da Silveira, e dinamarques, 
Knud Borge Andersen, no Palacio ltamaraty de b , 1• 

Brasilia, em 24 de outubro de 1977. e m r a s I I a 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Ministro, 

t: com grande prazer que o recebemos no 
Brasil. A presenc;a de Vossa Excelencia na 
nossa capital e significativa do born relacio
namento que prevalece entre nossos Gover
nos, reflexo do entendimento e da simpatia 
que unem os nossos povos. 

A visita de Vossa Excelencia ocorre treze 
anos depois da que nos fez o Ministro Per 
Haekkerup. Foram treze anos de grandes 
transformac;6es no mundo, na Dinamarca e 
no Brasil. Sob muitos aspectos, o Brasil 
que Vossa Excelencia esta conhecendo ago
ra e urn outro pais. 

Durante esses anos vivemos urn perfodo de 
extraordinario dinamismo economico e so
cial. Restaurada a ordem social interna, 
abalada pelos profundos desequilibrios do 
infcio da decada de 60, o Brasil pode alcan
c;ar na decada de 70, taxas anuais de cresci-

menta inigualiiVeis, taxas que, mesmo dimi
nufdas ap6s a crise geral que teve sua ori
gem em 73, ainda continuaram a se colocar 
entre as mais elevadas do mundo. Esse ex
traordinario ritmo de desenvolvimento se 
procedeu dentro de urn contexto em que 
a harmonia foi sempre a palavra de ordem: 
harmonia entre o crescimento do setor ex
terno e o do interno, entre a industrializa
c;ao e o progresso do setor agricola, do de
senvolvimento economico com o desenvolvi
mento social. Temos hoje, Senhor Ministro, 
uma sociedade ordeira e pacifica, industria
sa e otimista quanta as perspectivas sempre 
mais favoraveis para a construc;ao do Brasil 
pr6spero e feliz, que e 0 desejo de toda a 
nossa populac;ao. 

brasil confia na coopera~ao 
internacional 

Uma das caracterfsticas do modelo brasi· 
leiro tern sido a confianc;a na cooperac;ao 
internacional. 0 rapido crescimento do nosso 
comercio externo - que, no perfodo a que 
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nos referimos, se multiplicou mais de dez 
vezes -- e a expansao da coopera~~o eco
nomica, financeira e tecnol6gica estrangei
ra para os programas de desenvolvimento 

' do Brasil acentuam o carater aberto da 
nossa economia. 

As rela!!foes entre o Brasil e a Dinamarca 
se tAm beneficiado dessas caracterrsticas. 
Nosso comercio esta em expansao, embora 
muito ainda se possa fazer para amplia-lo, 
diversifica-lo e, na medida do possrvel, tor
na-to mais equilibrado. Essa tarefa e de 
todos os .que, de urn lado e de outro, se 
podem beneficiar com esse comercio. De
vemos encorajar a iniciativa privada a iden
tificar as crescentes oportunidades que cer
tamente existem para a expansao geral do 
intercimbio. 

Quanto a coopera~ao economica e tecnol6-
gica, tambem ela se vern beneficiando de 
urn melhor conhecimento recfproco. Os in
vestidores dinamarqueses ocupam Iugar de 
destaque entre os aplicadores de capital es
trangeiro que participam do desenvolvimen
to industrial do Brasil. Creio que o Brasil 
e 0 maior destinatario de investimentos di· 
namarqueses no continente americano, uma 
distin~ao que muito apreciamos. 

Esse intercambio mais intenso e essa co
opera~ao economica mais ativa tern valori
zado ainda mais o aporte que o progresso 
tecnol6gico dinamarques pode trazer para 
o desenvolvimento do Brasil e das rela~6es 
entre o Brasil e a Dinamarca. Estamos pron
tos para receber essa coopera~ao e desejo
sos de que ela seja a mais variada possi
vel. Certamente ela seria benetica, ja no 
curto prazo, em setores como o agropecua
rio eo portuario, nos quais a experiemcia di
namarquesa e renomada. 

raizes historicas do relacionamento 
com a dinamarca 

Perto que estamos do centenario da morte 
do Doutor Peter Lund, o naturalista dina
marques que dedicou sua longa existemcia 
a pesquisas e estudos no Brasil, nao seria 
demais recordar que o aporte cultural e ci-
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entifico da Dinamarca a cultura brasileira 
tern raizes hist6ricas antigas que podem e 
devem servir de inspira~ao para o desenvol
vimento das relac;oes entre os dois povos 
no futuro. 

Senhor Ministro, 

Nossas conversa~6es no dia de hoje foram 
extremamente proveitosas. Foi-nos possfvel 
verificar o grande grau de coincidemcia que 
existe nao apenas no entendimento que te
mos das potencialidades do intercambio bi
lateral em todos os dominies mas, tambem, 
em tantas das nossas posi~oes de polftica 
internacional. Essas coincidencias na ma
neira de compreender os principais proble
mas na cena mundial contemporanea as 
encontramos em certos aspectos globais do 
relacionamento internacional e em setores 
e areas 8Specfficas. Apraz-me, particular
mente, ressaltar o perfeito entendimento 
que encontramos haver nas polfticas de 
nossos dois Governos no que diz respeito a 
defesa dos valores do mundo ocidental em 
regi6es recentemente tornadas independen
tes do colonialismo. A atua~ao de nossos 
dois Governos nessas areas tera sido uma 
valiosa contribui~ao para a permanencia da
queles valores. 

Senhor Ministro, 

Ao desejar a Vossa Excelencia a melhor es
tada entre nos, formulo votos que sua visi
ta contribua para urn ainda maior conheci
mento recfproco entre nossos povos, aos 
quais sobram raz6es para se compreende· 
rem e se ajudarem. Vossa Excelencia, ao 
levar daqui, como nao podera deixar de ser, 
a lembran9a do carinho e da amizade com 
que esta sendo recebido, podera estar cer
to de que esse carinho e essa amizade sao 
o retrato fiel dos sentimentos de todo o 
povo brasileiro pelo povo dinamarques. 

E: com grande honra e prazer que pe9o aos 
presentes que acompanhem .em urn brinde 
a saude e felicidade de Vossa Excelencia 
e da Excelentissima Senhora Andersen e a 
prosperidade sempre maior da na9ao dina
marquesa. 



CHANCELER DINAMARQUtS 

, Senhor Ministro de Estado das Relac;oes Ex
teriores, 

Senhora Azeredo da Silveira, 

Senhoras e Senhores, 

Permita-me, inicialmente, agradecer-vos, Se
nhar Ministro, pelas palavras bondosas de 
boas-vindas dirigidas a minha delegac;ao e 
a mim pr6prio, e tambem pelos sentimen
tos de amizade externados com relac;ao ao 
meu pais. Sentimo-nos sensibilizados pela 
calorosa recep«;ao e hospitalidade com que 
temos sido distinguidos desde o infcio de 
nossa estadia no Brasil. 

Ja sao decorridos alguns anos desde a ul
tima visita ao Brasil pelo Ministro das Rela~ 
c;6es Exteriores da Dinamarca, que realizou
se em 1966. Mas, permita-nos aprecia-la do 
ponto de vista de nossas mutuas relac;oes 
centenarias, ja que nossos dais pafses tern 
mantido relac;oes diplomaticas por mais de 
150 anos. Na verdade, a Dinamarca e urn 
dos paises- se nao o pais- que possue 
as mais longas relac;oes diplomaticas com 
o Brasil. Nosso primeiro Encarregado de Ne
g6cios chegou ao Rio muito cedo, em 1816 
- antes mesmo da lndependencia do Bra
sil - e seu sucessor iniciou sua carreira 
no Brasil como Oficial da Marinha Imperial. 
0 comercio e a navegac;ao logo se desenvol
veram entre nossos pafses e urn numero re
lativamente grande de emigrantes dinamar
queses foram atrafdos por este imenso pals 
tropical. Urn dos mais distinguidos dinamar
queses que vieram ao Brasil pela primeira 
vez, em 1825, foi o cientista Dr. Peter 
Vilhelm Lund que viveu e trabalhou no Bra
sil por muitos anos ate a sua morte em 1880. 
A explorac;ao de cavernas, a descoberta do 
homem da Lagoa Santa e de animais pre
hist6ricos ligaram intimamente sua fama 
ao Brasil e ambos os pafses podem justa
mente se orgulhar dele. 

Outros emigrantes, intelectuais, empresa
rios, engenheiros e industriais, em numero 

bastante elevado, tern, no decorrer dos 
anos, se fixado no Brasil atraido pelas gran
des oportunidades. 

Geograficamente estamos muito Ionge urn 
do outro e podemos diferir em muitos as
pectos mas somos, embora de maneiras di
ferentes, ambos frutos da civilizac;ao oci
dental. 

As relac;oes entre nossos dois pafses, ~ ver
dade, tern sido caracterizadas principal
mente pelo comercio. Tanto e que, o pri
meiro tratado de comercio e navegac;ao en
tre o Brasil e a Dinamarca foi logo assina
do em 1828, o que muito cedo deu motivo 
ao estabelecimento de diversos consulados 
em varias cidades brasileiras. 

Hoje, os lac;os economicos entre nossos pai
ses sao ainda mais estreitos. 0 Brasil ago
ra e urn dos paises do mundo onde e 
encontrado urn numero maior de empresas 
dinamarquesas. 

Considerando que a Dinamarca e urn pais 
pequeno, nao dispondo praticamente de re
cursos naturais, temos que garantir a nos
sa existencia atraves do comercio exterior 

· que, efetivamente, e urn dos mais elevados 
do mundo per capita. 

dinamarca e favoravel ao livre 
comercio 

A Dinamarca e tradicionalmente a favor do 
livre comercio e da concorrencia interna
cional livre. Rela«;6es comerciais abertas 
sao vitais para n6s e uma das maiores prio
ridades do Governo dinamarques e incre
mentar o intercambio de mercadorias com 
todos os paises. Portanto, lamentamos pro
fundamente as crescentes tendencias do 
protecionismo no mundo de hoje, o que con
sideramos seriamente deteriorative a pros
peridade e ao desenvolvimento de urn 
mundo ainda em crescente interdepen
dencia. 

No cenario internacional, · o Brasil e a Dina
marca estao cooperando em varios campos 
e organiza!ffies - particularmente dentro do 
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ambito das Na!fi'ies Unidas, de quem ambos 
os pafses sao membros originais. Esta co
opera!fio e realizada apesar das nossas di
feren!fas hist6ricas, polftica e economica: o 
Brasil e urn pafs de dimensoes continentais 
e com enormes reservas de recursos natu
rais. A exporta!fio destas materias primas e 
o avan!fado grau de industrialiZa!fao no Bra
sil permite-lhe desempenhar urn papel im
portante na economia mundial e assumir 
uma posi!fio de lideran~a no dialogo entre 
os pafses industrializados e em desenvolvi
mento com rela!fiO a nova ordem economi
ca mundial. 0 excepcional desenvolvimento 
economico e industrial do Brasil a partir 
do fim da Segunda Guerra Mundial e parte 
da razao do reconhecimento internacional 
do Brasil como uma potencia mundial emer
gente. Brasilia, a nova Capital, e o impres
sionante sfmbolo deste progresso. 

A polftica exterior da Dinamarca baseia-se 
em quatro pontos fundamentais, que nasce
ram de lic;6es da Hist6ria: nossa tradicional 
coopera~ao com os demais pafses n6rdicos 
e nossa participa~ao na Comunidade Euro
peia, na Organiza~ao do Tratado do Atl€mti
co Norte e nas Na~6es Unidas. Dentro de 
todos esses ambitos, os quais no nosso en
tender sao suplementares e nao competiti
vos, o Governo dinamarques prossegue a 
sua polftica de coopera~ao pacifica entre 
OS Estados, 0 nao-emprego de for~a. desar
mamento, distensao, respeito aos direitos 
humanos, aboli~ao da discrimina~ao racial 
e o estabelecimento de uma distribui~ao 
igual e mais justa dos recursos economicos 
do mundo. E: polftica do Governo dinamar
ques manter contatos bilaterais com todos 
os pafses, quaisquer que sejam seus siste
mas politicos. 

A posi~ao geogratica da Dinamarca bern co
mo nossa experiencia hist6rica constituem 
o motivo de nosso interesse nas relac;6es 
Este-Oeste. A seguran~a que nos e propi-
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ciada pela nossa participa~ao na Alian~a do 
Atlantica nos fornece as bases para uma 
contribui~ao construtiva a causa da disten
sao na Europa. A distensao, por sua vez, 
tern proporcionado oportunidades ao cresci
mento da coopera~ao entre a Dinamarca e 
os pafses ocidentais europeus, alguns dos 
quais sao nossos vizinhos atraves do mar 
Baltica. 

No momenta, nossa aten~ao no contexto da 
distensao na Europa esta focalizada na reu
niao de Belgrado para seguir de perto a 
conferencia sabre a seguranc;a e coopera
~ao na Europa. Lutamos pela total imple
menta~ao de todas as partes do ato final 
de Helsinki com o prop6sito de tornar a 
distensao uma realidade tangfvel a cada ci
dadao individualmente, no Oriente e no Oci
dente. 

0 Governo dinamarques acolheria com pra
zer uma maior coopera!fao nas futuras rela
!fi'ies ente o Brasil e a Dinamarca, as quais 
gostariamos de ver incrementadas em 
todos os campos - incluindo o firme cres
cimento das rela!fi'ies comerciais e demais 
coopera~oes tecnol6gica, cientifica e cul
tural. 

Na Dinamarca seguiremos de perto o rapl
do crescimento de seu pafs e espero que 
minha visita inicie contatos ainda mais es
treitos e mais freqi.ientes, em todos os nf
veis, entre nossos dais pafses. 

Senhoras e Senhores, 

Expressando os meus mais sinceros votos 
pela prosperidade e felicidade do Brasil e 
do povo brasileiro, permitam-me propor 
urn brinde a Republica Federativa do Brasil, 
ao seu Presidente, Sua Excelencia Ernesto 
Geisel, e ao Ministro de Estado das Rela
~6es Exteriores e Senhora Azeredo da Sil
veira. 



comunicado de imprensa 
Comunicado de imprensa Brasii-Dinamarca, b "I . d • A 

divulgado pelo Palacio ltamaraty de Bra~fl.ia, rasl elrO- lnamarques 
em 25 de outubro de 1977, ao fmal da v1s1ta 

do Ministro dinamarques dos Neg6cios Estrangeiros, K. B. Andersen. 

Atendendo a convite do Embaixador Anto
nio F. Azeredo da Silveira, Ministro das Re
la~oes Exteriores do Brasil, o Senhor K . B. 
Andersen, Ministro de Neg6cios Estrangei
ros da Dinamarca, realizou visita oficial a 
Brasflia, de 24 a 26 de outubro de 1977. 0 
Senhor K. B. Andersen fez-se acompanhar 
de altos funcionarios do Ministerio de Ne
g6cios Estrangeiros da Dinamarca e de re
presentantes da imprensa dinamarquesa. 

0 Ministro de Neg6cios Estrangeiros dina
marques foi recebido em audiencia especial 
por Sua Excelencia o Presidente Ernesto 
Geisel, a quem transmitiu as sauda~oes do 
Governo dinamarques e seu desejo de in
tensificar as rela~oes entre Brasil e Dina
marca. · 

0 Ministro de Neg6cios Estrangeiros visitou 
o Presidente do Senado, Senhor Petronio 
Portella, e o Presidente da Camara dos 
Deputados, Senhor Marco Antonio Maciel; 
foi tambem recebido pelo Ministro da Fa
zenda, Professor Mario Henrique Simonsen, 
e pelo Ministro interino da Industria e do 
Comercio, Dr. Lycio de Faria. 

Os Ministros de Rela~oes Exteriores do Bra
sil e da Dinamarca passaram em revista as 
principais questoes multilaterais de inte
resse mutua. Trocaram informa~oes acerca 
de importantes questoes relativas a coope
ra~ao regional na Europa e na America La
tina. 

No plano bilateral os dais Ministros exami
naram as rela~oes entre os dais pafses em 
todos os campos. Tomaram nota do grande 
volume de investimento no Brasil gragas a 
participa~ao do Fundo Dinamarques de In-

dustrializa~ao para o Desenvolvimento. A 
parte dinamarquesa expressou seu interesse 
pela continua~ao dessa tendencia. 

Tambem passaram em revista a recente evo
lu~ao de seu intercambio, com vistas a ex
pandir e diversificar o seu comercio bila
teral e, na medida do possfvel, a conseguir 
trocas comerCiais mais equilibradas. Tam
bern concordaram em explorar novas meios 
de estreitar seus la~os econ6micos e sua 
coopera~ao mutua. 0 Ministro do Exterior 
dinamarques acolheu favoravelmente uma 
proposta brasileira no sentido de estabele
cer urn grupo de coopera~ao econ6mica e 
tecnica com vistas a solucionar problemas 
nesses campos. 

Os dais Ministros concordaram quanta a 
, conveniencia de aumentar a coopera~ao no 

campo de ciencia e tecnologia e de intensi
ficar o intercambio cultural brasileiro-dina
marques. Notaram com satisfa~ao o desen
volvimento positive que se verificou nesses 
campos durante os ultimos anos e concor
daram ademais que trocas de pontos de 
vista mais freqUentes deveriam se realizar 
com rela~ao a esses assuntos. 

0 Ministro de Neg6cios Estrangeiros dina
marques convidou o Ministro Azeredo da 
Silveira a retribuir a visita, em momenta 
mutuamente conveniente. 0 Ministro das 
Relagoes Exteriores do Brasil aceitou esse 
convite com prazer. 

Em sua visita a Sao Paulo, a 26 de outubro, 
o Ministro Andersen sera recebido em audi
encia pelo Governador Paulo Egydio Mar
tins, e devera encontrar-se com empresarios 
brasileiros e a comunidade dinamarquesa. 
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a IX reuniOo de 
chanceleres dos poises da 

Discurso do Chanceler Azeredo da Silveira b • d 
na sessao de ab~':_l:ura dos trabalhos da a CIa O p rata 

IX Reumao de Chanceleres dos 
Pafses da Bacia do Prata, 

em Assuncao, em 6 de dezembro de 1977. 

Excelentissimo Senhor 

General-de-Exercito Don Alfredo Stroessner, 

Presidente da Republica do Paraguai 

Cabe-me, Senhor Presidente, a honra de di
rigir a Vossa Exceh~ncia os sentimentos de 
aprego e de agradecimento com que as 
delega~6es aqui reunidas recebem sua pre
senga nesta sessao de abertura dos traba
lhos da IX Reuniao de Chanceleres dos Pai
ses da Bacia do Prata. Nela reconhecemos 
o expressivo testemunho da importancia e 
do apoio que Vossa Exceh~ncia e o Gover
no paraguaio tern conferido aos esforgos de 
cooperagao regional de nossos pafses, con
substanciados no Tratado de Brasilia e nos 
atos dele decorrentes. 

Permita-me, Excelentissimo Senhor Presi
dente, que congratule com Sua Excelencia 
o Chanceler Alberto Nogues pelo fato de 
encontrar-se na diregao de nossos traba
lhos, na qualidade de Presidente desta Reu
niao de Chanceleres. Suas elevadas qualifi-

cagoes pessoais e diplomaticas o creden
ciam sobejamente para a alta fungao a que 
foi conduzido e constituem motivo de con
fianc;a no exito das atividades que ora se 
iniciam. 

Tenho a satisfac;ao de assinalar tambem a 
grata circunstancia de que se realize em 
Assungao o presente encontro. Agradece
mos sensibilizados a hospitalidade das au
toridades e do povo paraguaio, cujas amabi
lidades nos tern acompanhado desde que 
chegamos a este pais. 

Senhor Presidente, 

Completa uma decada este ano o processo 
de cooperagao da Bacia do Prata. Com efei
to, em 1967, em Buenos Aires, eram dados 
os passos iniciais para a estruturagao desse 
sistema de colaboragao entre os paises da 
area, guiados, entao como .hoje, pela reso
lw;:ao de seus Governos de conjugar esfor
gos em beneffcio dos · interesses comuns. 
Foi a propria evolugao do processo que exi
giu sua institucionalizagao, mediante a as-
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sinatura do Tratado da Bacia do Prata, em 
1969 e o subsequente estabelecimento de 
seu; mecanismos de implementa<;ao. 

buscar novas formas de coopera!;tao 

0 fato de celebrarmos esta nova reuniao de 
Chanceleres confirma o empenho firme e a 
nitida consciemcia que tern nossos paises 
da importancia da coopera<;ao regional. Es
tamos conscientemente decididos a dar ple
na continuidade a consecu~ao das metas 
fixadas, e a buscar, continuamente, novas 
formas de coopera<;ao. 

0 Presidente Ernesto Geisel, quando da 
abertura dos trabalhos da VIII Reuniao de 
Chanceleres, ano passado, em Brasilia, ex
pressou com clareza o pensamento do Go
verna brasileiro quando disse que, dentro 
de sua politica internacional de ambito 
ecumenico, o Brasil atribui, como nao po
deria deixar de ser, prioridade as suas re
la<;oes com os paises da America Latina, 
especialmente com os que lhe estao mais 
pr6ximos. 

Ao mesmo tempo, convencido de que o sis
tema da Bacia do Prata atende perfeitamen
te aos interesses dos Estados participantes 
e fiel ao principia basilar do respeito aos 
pactos internacionais, o Governo brasileiro 
continuara a apoia-lo. 

~ com esse mesmo espirito construtivo e 
confiante que o Brasil se faz presente aos 
trabalhos que ora tern Iugar em Assun<;ao. 

Em dezembro de 1976, para lela mente a VII I 
Reuniao de Chanceleres, realizou-se em 
Brasilia a primeira reuniao da Diretoria Exe
cutiva do Fundo Financeiro. Este aconteci
mento teve o valor de urn marco hist6rico 
para o desenvolvimento dos paises da Bacia 
do Prata, pois, completada a fase de ins
titucionaliza<;ao, nos preparavamos para en
caminhar realiza<;oes concretas. 

Transcorrido urn ano daquele primeiro en
contro, verificamos com satisfa<;ao o saldo 
positivo das atividades da Diretoria Executi-
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va. Aos seus integrantes desejo deixar re
gistro dos agradecimentos de meu Governo 
pelos muitos trabalhos concluidos. ~ justo 
ressaltar, em especial, o merito das deci
soes de carater normativo, que permitem o 
inicio, a curto prazo, de sua atua<;ao. Deve
mos agradecer, igualmente, ao Governo da 
Bolivia, que ofereceu as facilidades neces
sarias ao born funcionamento dos trabalhos 
da Diretoria na cidade de Sucre, sede do 
Fundo. 

0 Brasil considera que a entidade financei
ra e urn dos instrumentos mais aptos e pro
missores para a promo<;ao do desenvolvi
mento regional. A realiza<;ao, nesta opor
tunidade, da I Reuniao Ordinaria da Assem
bleia de Governadores e acompanhada com 
grande interesse pelo Governo brasileiro. 

As atividades dos Grupos de Trabalho con
vocados este ano pelo Comite lntergoverna-

. mental Coordenador, nos termos da Resolu
<;ao 60 (VIII) da Reuniao de Cochabamba, 
apresentam igualmente saldo positivo. Em 
outubro, realizou-se em Brasilia, a II Reu
niao do Grupo de Trabalho da Area Basica 

· II, dedicada aos Recursos Hidricos e a Ou
tros Recursos Naturais. 0 encontro foi mar
c,ado por urn clima de grande cordialidade e 
pela preocupa<;ao de todas as Delega<;oes 
de obter resultados efetivos para suas de
cisoes e recomenda<;oes. 

Foram tambem satisfat6rios os resultados 
das Reunioes dos Grupos das Areas Basicas 
I e IV, de Transportes e de Setores Sociais, 
que se realizaram, respectivamente, em 
Buenos Aires e Montevideu. A par de uma 
troca proveitosa de pontos de vista, os Gru
pos analisaram diversas possibilidades de 
a<;oes futuras, apresentando ao Comite su
gestoes promissoras. No ambito da Reuniao 
de Transportes, em particular, merece ser 
mencionado o pedido de coopera<;ao do CIC 
para o encaminhamento de solicita<;oes de 
financiamentos de estudos de projetos ao 
Fundo Financeiro. 

Estaremos empenhados, agora, na tarefa de 
examinar as proposi<;oes que n<os sao sub
metidas pelo CIC e, nos ter.mos do Artigo II 
do Tratado, em "apreciar e avaliar os resul
tados obtidos". Dedicaremos tambem nos-
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sos esfon;os a "discutir as diretrizes basi
cas" para nossa atuac;ao futura. 

novas formulas para ampliar a 
coopera!fao regional 

0 quadro institucional de que ja dispomos 
se tem mostrado perfeitamente apto para 
canalizar e moldar nossos prop6sitos de co
operac;ao. Acredito que a principal caracte
ristica desses trabalhos e a flexibilidade que 
as tem inspirado e que tem facilitado o 
equacionamento de problemas freqUente
mente complexes. No futuro, estaremos en
contrando novos desafios, buscando novas 
f6rmulas para ampliar a coopera~ao regio
nal - e o desejo brasileiro e de que se con
serve o mesmo clima amplo de compreen
sao e de progresso (!Ue ja nos garantiu tan
tos sucessos. 

Renovo a palavra brasileira de confianc;a e 
de fe no processo da Bacia do Prata. As 
realizac;6es comuns nesses dez ultimos anos 
sao motivo de orgulho e de animo novo 
para as trabalhos futuros. Manteremos fir-

mes nossos sentimentos de cooperagao e 
teremos a sabedoria de encontrar o deno
minador comum de nossos interesses. 

A Delegac;ao do Brasil aqui se encontra com 
animo construtivo. Estamos empenhados no 
exito desta reuniao, que tem inicio sob eli
rna tao auspicioso. Sabemos que nossa ta
refa se projeta para o futuro, com as pro
messas de horizontes ainda pouco explo
rados, mas ja com a solidez dos entendi
mentos que tomam par base a consciencia 
dos interesses de cada um de nossos paises. 

As palavras de fidelidade e estimulo a co
operac;ao regional pronunciadas par Sua 
Excelencia o Senhor Ministro das Relac;6es 
Exteriores do Paraguai, Embaixador Alberto 
Nogues, na inaugurac;ao desta reuniao, ser
virao de inspiragao para as nossos traba
lhos. Saberemos encontrar, no clima de 
amizade fraterna de Assunc;ao e no exem
plo do espirito paraguaio de coopera<;:ao re
gional, OS caminhos que garantirao 0 exito 
desta IX Reuniao de Chanceleres dos Pai
ses da Bacia do Prata. 

Muito obrigado. 
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visita de vance dO 
sequencia ao memoranda 

de entendimento 

Dentro do mesmo espirito que orientou a 
assinatura do Memoranda de Entendimento 
entre o Brasil e os Estados Unidos, o Se
cretario de Estado norte-americana, Cyrus 
Vance, realizou visita oficial a Brasflia, nos 
dias 22 e 23 de novembro de 1977, opor
tunidade em que - diretamente ou atraves 
de seus assessores - foram discutidos as
suntos de interesse dos dois paises. A visita 
de Vance foi precedida de uma estada na 
Argentina e, de Brasilia, ele seguiu para Ca
racas, na Venezuela. 

0 Secretario de Estado norte-americana de
sembarcou na Base Aerea de Brasilia as 
11,30 horas do dia 22 de novembro, acom
panhado de sua esposa, Senhora Grace S. 
Vance, e de altos assessores do Governo 
dos Estados Unidos, entre eles: Secretario 
de Estado Assistente para Assuntos Econo
micos e Comerciais, Julius M. Katz; Secre
tario de Estado Assistente para Assuntos ln
teramericanos, Terence A. Todman; Secre
tario de Estado Assistente para Assuntos 
Humanitarios e Direitos Humanos, Patricia 
M. Derian; Negociador Especial para Assun
tos Nucleares do Departamento de Estado, 

Gerard Smith; Adjunto do Subsecretario 
para Assuntos de Seguran<;a, Ciencia e Tec
nologia, Joseph S. Nye; Membro do Conse
lho de Seguran<;a Nacional, Robert Pastor; 
Diretor do Bureau de Assuntos de Nao-Pro
liferac;ao da Agencia de Controle de Armas 
e Desarmamento, Charles Van Doren; Dire
tor do Escrit6rio de Rela<;6es com a lmpren
sa do Departamento de Estado, John H. 
Trattner; Diretor do Escrit6rio de Assuntos 
da Costa Leste, Bureau de Assuntos lnte
ramericanos do Departamento de Estado, 
Robert W. Zimmermann; e o Diretor do Es
crit6rio de Assuntos lnternacionais do De
partamento de Energia, Gerald F. Helfrich. 

Na Base Aerea de Brasilia, Cyrus Vance foi 
recebido pelo Chanceler Azeredo da Silvei
ra, que, depois da solenidade de execu<;ao 
dos Hinos Nacionais dos dois paises, o 
apresentou as autoridades brasileiras pre
sentes ao desembarque, entre elas o Minis
tro das Minas e Energia, S,higeaki Ueki. Ain
da no salao de recep<;ao da Base Aerea, 
Azeredo da Silveira pronunciou algumas pa
lavras de boas-vindas ao Secretario de Es
tado norte-americana, que tambem fez urn 
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discurso de agradecimento. Do aeroporto, a 
comitiva seguiu para a residencia do Em
baixador norte-americana, John Hugh Crim
mins, onde Cyrus Vance teve urn almoc;:o 

' de trabalho com o Chanceler Silveira, do 
qual participaram tambem os Ministros das 
Minas e Energia, Shigeaki Ueki, da Indus
tria e do Comercio, Angelo Caiman de Sa, 
e o Ministro-Chefe da Secretaria de Plane
jamento da Presidencia da Republica, Joao 
Paulo dos Reis Velloso. 

A tarde, Vance teve nova reuniao de traba
lho com o Ministro de Estado Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
e uma audiencia com o Presidente Ernesto 
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Geisel, no Palacio do Planalto. A noite, Cyrus 
Vance, com sua comitiva, foi recepcionado 
pelo Embaixador John Hugh Crimmins e 
participou de urn banquete no ltamaraty, 
oferecido pelo Chanceler Azeredo da Silvei
ra, do qual participaram todos as Ministros 
de Estado brasileiros. 0 Secretario de Es
tado norte-americana deixou Brasilia no dia 
seguinte, 23 de novembro, quando embar
cou (as 8,30 horas) para Caracas, na Vene
zuela. Os principais pontos dos entendimen
tos de Vance em Brasilia foram relatados a 
imprensa pelo Diretor do Escrit6rio de Re
lac;:6es com a lmprensa do Departamento de 
Estado, John H. Trattner. 



a chegada de cyrus vance 
Apresenta9ao do Secretario de Estado norte-americana, b 1• 

feita pelo Ministro de Estado das Rela91ies Exteriores, a ras'l I a 
Antonio F. Azeredo da Silveira, na Base Mrea de 
Brasilia, em 22 de novembro de 1977; e a sauda9ao 

de Cyrus Vance ao povo brasileiro, na mesma ocasiao. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Eu tenho o prazer de apresentar-lhes o Se
cretario de Estado Cyrus Vance, que veio 
ao Brasil numa visita curta, mas que eu 
creio sera uma visita importante de 24 horas, 
dentro do Memoranda de Entendimento as
sinado entre as Estados Unidos e o Brasil. 

CYRUS VANCE 

Senhor Ministro: 

Gostaria de destacar o grande prazer e pri
viiE~gio que e para mim estar aqui em Bra
silia com as senhores. Em nome da minha 
mulher e dos meus colegas desejo expres
sar nossos agradecimentos par sua calorosa 
acolhida. Embora o Senhor e eu tenhamos 
tido o prazer de nos encontrarmos em va
rias ocasi6es nos ultimos meses, e esta a 
primeira vez que o fazemos sob as auspi
cios da estrutura consultiva do Memoran
da de Entendimento que o Senhor tao sa
bidamente instituiu. Estou certo de que 
nossos debates se caracterizarao pela sin
ceridade, pela franqueza e pela amizade que 
tern constituido urn marco em todas as con
ferencias e encontros que mantivemos. Es
tou ansioso para debater com o Senhor 
alguns assuntos importantes, tais como a 
questao da nao-proliferac;ao de armas nu-

cleares, direitos humanos, quest6es econo
micas, de escopo bilateral e internacional, 
e outros assuntos de relevancia internacio
nal em que estao interessadas ambas as 
nossas nac;oes e onde tern elas urn grande 

·. papel a desempenhar. 

Sei que nossos paises partilham crenc;as 
comuns nestas areas, para promover e pro
teger as direitos humanos de todos as po
vos e o compromisso com urn sistema de 
governo democratico, para prevenir a ex
pansao da capacidade de armamentos nu
cleares e para reduzir a dependencia de 
nossas duas nac;oes de fontes de energia 
externas nao-renovaveis, bern como para 
melhorar o comercio internacional e os sis
temas financeiros existentes atualmente em 
todo o mundo. 

Meus colegas e eu aqui nos encontramos 
na qualidade de emissaries do povo norte
americana, que sabe da longa e profunda 
amizade existente entre os povos de nossos 
dais paises. Esta amizade e de grande im
portancia para n6s. Sei tambem, Senhor 
Ministro, que, nas conversac;oes que nos es
peram, teremos a oportunidade de refor<;ar 
a hist6rica amizade que existe e,ntre as po
vos de nossas duas nac;oes e que tern sido 
reciprocamente benetica a ambos os nossos 
paises e a seus povos par mais de seculo 
e meio. Muito obrigado par haver sido con
vidado a vir aqui. 
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Discursos do Ministro de b "I 
Estado das Rela~oes Exteriores, Q raSI 

Antonio F. Azeredo da Silveira, e do 

silveira a vance: 
e urn pals paclfico 
sua nacionalidade 

Secreta rio de Estado 

1 
h d 

norte-americana, e orgu oso e 
Cyrus Vance, 

no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 22 de novembro de 1977. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Senhor Secretario de Estado, 

0 Brasil e os Estados Unidos da America 
sao donos de urn duravel patrimonio de 
apre~o mutuo, de espontanea coopera~ao e 
de entendimento reclproco. Esse patrimo
nio lastreia a amizade constante entre os 
nossos povos, ja provada, inclusive, no pas
sado, por sacrificios conjuntos em nome da 
solidariedade que nos une. 

J:: com prazer que reafirmamos a Vossa Ex
celencia, nesta sua primeira visita a Bra
silia, a disposi~ao continua do povo e do 
Governo do Brasil de manter com o povo 
e com o Governo dos Estados Unidos da 
America as rela~6es de estima e de respei
to reciproco que sempre foram nosso obje
tivo comum. 

Nao faz muito tempo, o reconhecimento 
mutuo dessa identidade de sentimentos, 
por parte dos Governos de ambos os pafses, 
levou-nos a assinatura, nesta cidade de Bra
silia, do Memoranda de Entendimento, que 
instituiu o marco de consultas no qual se 
insere a visita que ora nos faz Vossa Exce
lencia. Esse Memoranda, que tern a desti
na~ao pratica de facilitar os contactos entre 
nossos Governos, com vistas a explorar as 
possibilidades de harmoniza~ao dos interes
ses nacionais dos dois paises, tern, tambem, 
uma significa~ao simb61ica. Reflete a con
vic~ao de ambos OS Governos de que e atra
ves da busca da compreensao dos pontos 
de vista soberanos dos Estados que se pode 
conduzir construtivamente o processo de in
terdependencia das Na~6es, para o benefi
cia de todas. 
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divergir nas posi~oes circunstanciais 
apesar dos objetivos comuns 

As Nag6es evoluem a ritmos distintos, o que 
cria, a cada momenta, situa~6es com carac
teristicas pr6prias e que nao se repetem. A 
esse dinamico mosaico de situa~6es e ne
cessaria que se dirijam os sentimentos du
radouros que presidem as rela~6es entre os 
Estados. Assim, nao e de se esperar que a 
fidelidade a valores comuns e o sentimento 
de uma permanente amizade se devam tra
duzir em alinhamentos quotidianos nas rna is 
variadas quest6es. Ao contrario, o normal 
e que as posi~6es circunstanciais possam 
divergir, ainda quando muitos dos objeti
vos permanentes sejam comuns. 

0 Brasil, como parte do Mundo Ocidental, 
reconhece e exalta o papel dos povos que, 
como o norte-americana, fizeram do desen
volvimento do homem a sua meta funda
mental. Brasileiros e norte-americanos coin
cidimos nesse desiderata e, justamente por 
coincidirmos, e que nos sentimos autoriza
dos a afirmar que carecem de sentido as 
preocupa~oes de hierar.quizar as concep
~oes que fazemos, cada povo, dos valores 
que nos sao comuns, sejam os da paz e da 
seguran~a, sejam os da prosperidade e do 
bem-estar do Homem. 

Vemos, no povo norte-americana, urn povo 
idealista e generoso, qualidades. com as 
quais nos identificamos e que nos inspiram 
sentimentos fraternos com a grande Na<;ao 
norte-americana. Nao gostariamos de ver 
esses nobres sentimentos soorepujados por 
acanhadas diferen<;as ci.rcunstancia is. 

A recente hist6ria das rela~6es entre os nos
sos pafses tem revelado o quanto podem 
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ser uteis os instrumentos da coopera~ao, 
quando a ambos anima o desejo sincero 
de compreensao mutua. Os encontros que 
tjvemos em Paris, Granada e Nova York e, 
que propiciaram conversa<;oes abertas e 
amistosas, e o dialogo construtivo que nos
sas Chancelarias vern mantendo ilustram 
esse desejo. Da mesma forma, estou con
vencido de que a clara concep<;ao que hoje 
temos das nossas posi<;oes reciprocas -
mesmo naquelas questoes em que legitima
mente possufmos interesses distintos, ou 
ate divergentes - facilitara alcancemos 
uma coincidencia maior de propositos. 

Em nossas conversa<;oes de hoje, examina
mos, mais uma vez, muitos dos problemas 
internacionais que interessam a ambos os 
pafses. Vossa Excelencia tera podido per
ceber, nesse dialogo e nos anteriores, as 
linhas gerais que orientam o pensamento e 
a a<;ao da polftica externa brasileira. Mais 
do que as palavras, porem, sao as proprias 
atitudes brasileiras no cenario mundial o 
melhor exemplario da politica externa do 
nosso Governo. 

0 Brasil. e u~ pafs pacffico e orgulhoso de 
sua nac1onal1dade. Por voca!fao hist6rica e 
precei.to constitucional, favorece solu!foes 
negoc1adas para os conflitos internacionais. 
0 povo brasileiro vive em harmonia com 
todos os seus vizinhos. Desprezamos as am
bi!foes de preponderancia com o mesmo vi
gor com que as rejeitamos de parte de ou
tros pafses. E estranho a fndole nacional 
qualquer prop6sito de expansionismo ou de 
hegemonia. A preocupa!fao dominante da 
Na!fao e com o seu desenvolvimento, inte
grado e harmonica, na medida do possfvel 
em coopera!fao com as demais Na!foes, em 
desenvolvimento ou desenvolvidas, as quais 
presta o Brasil a sua solidariedade e das 
quais espera o mesmo tratamento. Em con
cordancia com esses princfpios basicos o 
Brasil poe toda a enfase de sua atua!fao 'na 
cria!fao de urn clima favoravel a paz e a se
guran!fa internacionais e ao desenvolvimen
to economico e social da humanidade. 

0 Brasil e urn pais ordeiro. A violencia, re
pugna a alma brasileira. Cuidamos de im
pedir que as pressoes, par vezes dramati
cas, que o desenvolvimento ocasiona, esti-

mulem comportamentos anti-sociais, como 
procuramos nos prevenir contra a importa
<;ao da violencia. 

um pafs aberto a coopera9ao 

0 Brasil e urn pais aberto a coopera<;ao 
com todos os povos que, como nos, acre
ditam numa comunidade universal de in
teresses. Par isso olhamos com desconfian
<;a a rigida divisao dos Estados em catego
rias economicas. Acreditamos na interde
pendencia e procuramos pratica-la, consci
entes, porem, de que quanta menores to
rem as disparidades economicas entre os 
Estados, maiores serao as possibilidades de 
coopera<;ao. !:': o que busca o Brasil, ao com
bater todas as barreiras e obstaculos ao 
desenvolvimento. 

Senhor Secretario de Estado, 

Muitos desses valores nos os fomos haurir 
"? .rico e diversificado manancial de prin
crpros que constitui a Civilizagao Ocidental, 
da qual a~bos os nossos paises fazem par
te. 0 Bras1l procura trazer sua contribui<;ao 
para que esses valores frutifiquem e se uni
versalizem. Estou certo de que, no futuro, 
como no passado, poderemos, o Brasil e os 
Estados Unidos da America, percorrer, lado 
a lado, com suas caracteristicas proprias, a 
estrada que a esses resultados ha de con
duzir. 

Com esses votos, pe<;o que levantem comigo 
suas ta<;as para brindar a amizade brasilei
ro-norte-americana, a saude do Presidente 
Jimmy Carter e da Senhora Rosalynn Car
ter e a felicidade pessoal do Secretario de 
Estado e da Senhora Cyrus Vance. 

CYRUS VANCE 

Estou impressionado pela vastidao deste 
pais, sua empolgante capital e a evidencia 
de um povo empreendedor e dinamico, que 
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tern conduzido este pafs avante, em busca 
de seu destine, adaptando-se a urn mundo 
em constante transforma~ao. Aqui nos en
contramos para uma troca de pontos de 
'vista sobre assuntos de interesse e preo
cupa~ao mutuos, e para manifestar nossa 
amizade e boa-vontade ao povo do Brasil. 

Tal como no Brasil, os ultimos anos acarre
taram mudan~as nos Estados Unidos. Toda
via, essas mudan~as nao alteraram os prin
cipios basicos que orientam nossas rela~oes 
com outras na~6es. 

Atemo-nos firmemente a inviolabilidade e 
integridade do indivfduo. Acreditamos em 
que e da responsabilidade do governo ga
rantir a seu povo as necessidades humanas 
basicas, direitos e liberdades necessaries a 
realiza~ao de seu potencial. Esses valores 
sao partilhados por toda a humanidade. 

brasil e estados unidos buscam urn 
mundo de paz 

Senhor Ministro, nossas discuss6es hoje tl
veram Iugar sob a egide do Memoranda de 
Entendimento. Este documento estabeleceu 
urn mecanisme consultivo para a busca de 
nossos objetivos comuns e para o exame 

84 

de areas de coopera~ao. Falamos a respei
to de uma ampla gama de quest6es, e esse 
dialogo tera prosseguimento. 

0 Brasil e os Estados Unidos buscam urn 
mundo de paz - urn mundo no qual todos 
os povos desfrutem da oportunidade de par
ticipar plenamente da vida economica e po
lftica de seus paises. Nesta comunidade 
global enfrentamos problemas comuns -
partilhamos urn futuro comum. 0 poder para 
a solu~ao desses problemas nao mais cabe, 
se porventura ja coube, a umas poucas na
~oes. Ele e amplamente partilhado entre 
muitas na!toes- tanto desenvolvidas quan
to em desenvolvimento - com diferentes 
culturas, hist.Orias e aspira~oes. Essas dife
ren~as podem tornar-se uma fonte de vigor. 
Deverfamos construir sobre elas. Todos n6s 
partilhamos a responsabilidade pela melho
ria das condi~oes de vida de nossos povos, 
tornando o sistema internacional mais eqUi
tativo e justo. Estou certo de que trabalha
remos juntos neste sentido. 

De acordo com o espfrito deste desafio, eu 
pe~o aos senhores que se juntem a mim 
em urn brinde aos fortes e duradouros la
~os de amizade entre ambos os nossos 
povos, as metas que partilhamos e a saude 
do Presidente Geisel. 



I 
I 

azeredo da 
silveira fala sobre 

Discurso do d I d b •1 "''" .. ~~~:::.a ip om a cia o ras1 
Antonio F. Azeredo da • I d A 

Silveir;~re~ca~~~~fl: n 0 p a I n e a c a m a r a 
encerramento 

do Segundo Painel de Assuntos lnternacionais da Comissao de Rela96es Exteriores da Camara 
dos Deputados, em 27 de outubro de 1977. 

E: para mim motivo de grande honra com
parecer mais uma vez a esta Casa para fa
lar da politica exterior brasileira e da a<;ao 
do ltamaraty. 

A realiza<;ao do Segundo Painel de Assuntos 
lnternacionais, sob a coordenac;ao do ilus
tre Deputado Faria Lima, testemunha o cons
tante interesse do Congresso Nacional com 
os rumos de nossa politica exterior, sinal 
claro da maturidade com que a na<;ao bra
sileira encara sua presen<;a afirmativa na 
comunidade das na<;6es. A elei<;ao do tema 
para este segundo encontro, os "Valores e 
Rumos do Mundo Ocidental", da bern a me
dida desse interesse. 

A escolha, estou certo, nao se fez ao acaso. 
lnterpreto a preocupa<;ao dos Excelentfssi
mos Senhores Deputados para com o futu
ro do ocidente como o reconhecimento es
ponUmeo do interesse que tern o Brasil na 
sua evolu<;ao, como consequencia de nossa 
plena adesao hist6rica e seus princfpios 
eticos e a seus valores marais. Vejo, tam-

bern, manifestar-se o desejo legftimo de que 
se amplie a participa<;ao brasileira nesse 
mundo, sobretudo pelo aporte de nossas 
pr6prias contribui<;6es para a permanente 
atualiza<;ao de seus valores. 

0 desejo de contribuir demonstra havermos 
deixado para tras a condi<;ao limitada de 
simples receptores dos ideais e da cultura 
do ocidente. Temos o orgulho de identifi
carmos, hoje, na nacionalidade brasileira, 
as qualidades necessarias para que ja se 
fac;a ouvir seu pensamento na defini<;ao dos 
rumos dessa comunidade. E temos suficl
entes interesses no seu progresso para que 
nao possamos aceitar uma condi<;ao inteira
mente passiva na defini<;ao de roteiros que 
tao intimamente se ligam aos do nosso pro
prio pafs. 

interesses do brasil e do· ocidente 
definem a~ao poHtica · brasileira 

A politica externa do Governo do Presiden
te Geisel, desde seus primeiros momentos, 
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preocupou-se em dar expressao a esses re
clamos, conciliando-os com a realidade pre
sente da vida internacional. Os interesses 
brasileiros e os interesses ocidentais, em 
cada uma das decis6es praticas de nossa 
atividade diplomatica, representaram e re
presentam dois p6Jos complementares, dois 
vetores: o primeiro de natureza mais ime
diata, o segundo de natureza mais abstra
ta, a se somarem os dois, para definir o 
sentido e a direc;ao de nossas linhas de 
ac;ao politica. 

A composic;ao desses interesses e tarefa 
delicada. Nao pode ser feita buscando urn 
equilibria abstrato e apenas formalmente 
objetivo. Em circunstancias excepcionais, 
ante ameac;as criticas e graves a sobrevi
vencia do todo, e natural que OS interesses 
coletivos ganhem, temporariamente, maior 
peso. Mas o normal, o desejavel e que o 
primeiro direito e o primeiro dever de cada 
Estado seja a promoc;ao e a defesa de seus 
interesses eminentemente nacionais. 

A participac;ao do Brasil na ultima guerra 
mundial ilustra, com exemplo concreto, a 
galhardia e o despreendimento com que 
soube o Brasil enfrentar os inimigos de sua 
civilizac;ao. Restabelecido urn grau sufici
ente de tranqOilidade e seguranc;a interna
cionais, a dimensao mais abrangente da so
lidariedade ocidental continuou a ser urn 
postulado politico, mas a urgencia de apli
cac;ao do esforc;o do pais voltou a priorida
de concreta da promoc;ao e defesa dos in
teresses nacionais. 

Ao promover os interesses brasileiros, sabe
mos, pon§m, que estamos aportando uma 
contribuic;ao importante para o proprio for
talecimento da comunidade ocidental. 

Temos, hoje, consciencia de nosso peso es
pecffico no mundo e, em especial, na co
munidade das na~oes. Vemos que, enquan
to certas na~oes, que, historicamente, nos 
serviram de pontos de referencia politicos e 
culturais, chegam ao limite de sua capaci
dade de expressao, o Brasil, gra~as as pos
sibilidades oferecidas por suas dimensoes 
continentais e ao espirito aberto e progres
sivo de seu povo ,aparece, nitidamente, 
como urn pafs de grande potencialirlade in-
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ternacional e, nesse sentido, como urn pals 
absolutamente vital para o progresso e a 
estabilidade do ocidente. 

Durante muito tempo, as virtualidades da 
personalidade politica brasileira permane
ceram em estado latente, subestimadas 
pelo concerto internacional e ate mesmo 
pelo povo brasileiro. Grac;as a notaveis fei
tos economicos e ao pleno exercfcio de uma 
crescente autonomia internacional, pouco a 
pouco constr6i o Brasil o Iugar a que tern 
direito no mundo ocidental e na comunida
de das nac;oes. 

Somos, hoje, o principal pais importador 
entre os povos em desenvolvimento. Na 
area das exportac;oes, ocupamos a oitava 
colocac;ao, na verdade urn primeiro Iugar, 
pois somos unicamente superados por sete 
paises produtores de petr61eo. As reservas 
brasileiras correspondem aproximadamente 
a 20% das reservas totais dos paises em 
desenvolvimento, excluidos os membros da 
OPEC. Nosso produto nacional bruto e, hoje 
o oitavo em importancia dentre as nac;oes 
do mundo ocidental. Somos ja o terceiro 
maior exportador de produtos agrfcolas do 
mundo e tambem o terceiro pais no mundo 
em encomendas de construc;ao de navios. 

corrigir as situa!fiies discriminat6rias 
de poder 

£ fato que o pleno reconhecimento da pre
senc;a internacional do Brasil esbarra em 
uma rede de tradic;oes diplomaticas e de 
interesses estabelecidos. Encontramos, ain
da, dificuldade em fazer ouvir nossa voz 
em questoes economicas e politicas fun
damentais para nossos destines. As grandes 
decis6es, que afetam o destino da comuni
dade como urn todo, continuam a ser toma
das por urn clube fechado de parses, refra
tarios a admissao de novas nac;oes, que, 
como o Brasil, possam alterar suas situa
c;oes de privilegio, nem sempre autorizadas 
pelas circunstancias de poder real. Esta
mos convencidos de que tais situac;6es dis
criminat6rias terao que ser corrigidas e nao 
apenas porque contrariam os nossos inte
resses, mas porque, a Iongo prazo, contra-



riam os proprios interesses da comunidade 
ocidental. 

Nesse quadro, entende-se que a polftica ex
terna do Governo do Presidente Ernesto 
Geisel se haja preocupado, desde seus pri
meiros momentos, em valorizar a presen!;a 
internacional do Brasil, em aproveitar as 
virtualidades politicas do pafs e em am
pliar, por meios econOmicos e politicos, o 
grau de autonomia de nossa atua!tao ex
terna. 

A participa~ao na cena mundial, ao mesmo 
tempo que impoe limites a soberania, e 
tambem o unico caminho para que a na~ao 
encontre forma de manifestar-se, inclusive 
para sua defesa. 0 poder nao se exerce na 
solidao, que e contn1ria a sua propria es
sencia. 0 Governo Brasileiro partiu dessas 
constata~oes, ao mesmo tempo te6ricas e 
pragmaticas, para esbo~ar uma estrategia 
de fortalecimento politico do pafs. 

Buscou-se, deliberadamente, aumentar a 
integra~ao do Brasil na comunidade inter
nacional, tanto em termos de intensidade, 
como de extensao. Aprofundamos nossa 
participa~ao em todos os nfveis ja existen
tes de a~ao diplom<Hica, quer bilaterais,' 
quer multilaterais. De forma paralela, rede
finimos nossos campos de interesse, de mo
do a incluir novas areas com as quais, ou 
nao nos vfnhamos relacionando, ou mantf
nhamos liga~oes de carater anacronico. 

Esse o sentido da politica brasileira com 
rela~ao a Europa Ocidental, que levou a 
institui~ao de mecanismos especiais de 
consulta com a Fran~a. a ltalia e o Reina 
Unido, coroando-se com a viagem de Sua 
Excelencia o Senhor Presidente da Repu
blica a Paris e a Londres. Houve, ainda, a 
assinatura do Memorandum de Entendimen
to com os Estados Unidos da America, hoje 
reconhecido e desejado pela nova adminis
tra~ao norte-americana. Esse tambem o sen
tido da renova~ao de nossos lagos com a 
Republica Federal da Alemanha, a culminar 
com a assinatura do Acordo Nuclear. 

Na Africa, reestruturamos totalmente a po
si~ao brasileira a partir do reconhecimento, 
expresso pelo Presidente Ernesto Geisel, 

de que o oceano nao nos divide mas nos 
aproxima. Compreendemos a profundidade 
dos sentimentos africanos, a origem nati
vista de seu fervor de independencia e sou
bemos apoiar, nas ocasioes apropriadas, o 
repudio internacional as praticas do colo
nialismo e do apartefsmo. Nao fizemos mais 
do que ser fh~is as tradi~oes de nossa His
toria, ao buscar o que de comum existe 
entre a nacionalidade brasileira e as nacio
nalidades africanas. 

neutralizar fatores que possam 
afetar a soberania brasileira 

Em todas as ocasioes, o Governo do Presi
dente Ernesto Geisel nao deixou de estar 
atento aos fatores que pudessem afetar ne
gativamente a soberania brasileira. Tais fa
tares, devo dizer, nao se limitavam, como 
nao se limitam, a amea~as de ordem poli
tica, mas tambem podem se apresentar 
como condicionamentos de ordem economi
ca, cientifica, tecnologica e cultural a iden
tidade brasileira. Buscamos neutralizar es
ses perigos e, creio, temos sido bastante 
bern sucedidos. 

Mas, como ja disse, nao seria a melhor ma
neira de enfrentar tais amea~as uma poli
tica que reduzisse nossos contactos exter
nos. lgnorando os perigos, estariamos pe
cando por omissao tambem, pondo de lado 
nossa expressao internacional, passando
nos a nos proprios atestado de minoridade 
politica. lsolando-nos, estarfamos renunci
ando a nossa capacidade de influir e, par
tanto, de tentar orientar a nosso favor, a 
evolu~ao internacional. Tais atitudes sao 
incompatfveis com o destino de grande pre
senc;:a que e uma imposi~ao, sem alterna
tivas, das pr6prias dimensoes brasileiras. 

0 isolacionismo alimenta ilusoes de auto
nomia que, como a Hist6ria tern ·demonstra
do, sao miragens a fecundarem formas 
graves de vulnerabilidade. 0 Governo do 
Presidente Ernesto Geisel aceitou as impo
siqoes da grandeza nacional e partiu para 
ampliar, ao maximo, a autonomia brasileira, 
atraves da pr6pria amplia!;ao dos conta
tos do pals. Essa vontade poHtica encon-
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trou campo propicio em urn cenario inter
nacional que apresenta, por certo, com~ o 
mais interligado e distendido, desde o fmal 
da Segunda Guerra Mundial. 

I -
Por urn lado, nunca se sentiram as na~oes 
tao interdependentes, para o bern ou para 
o mal, como temos vista_ nas epocas de 
prosperidade e nas de cnse. Por outro, os 
avan~os na polftica de relaxamento das ten
soes internacionais, ao conduzirem as duas 
super-potencias a uma forma de convfvio 
limitado abrandaram a rigidez do bipolaris
mo com'seus reflexos na economia mundial. 
As divisoes no campo marxista contribuf
ram, tambem, para amainar o seu ativismo 
internacional. Finalmente, o termino da 
guerra do Vietna eliminou o mais grave pan
to de atrito nas rela~oes Leste-Oeste. 

A amea~a, tanto interna quanta externa, nao 
desapareceu. Continua presente e, frequen
temente, sabemos muito bern, reaparece as
sumindo formas virulentas. Para a maioria 
dos parses do mundo ocidental, e patente, 
no entanto, que perdeu algo de seu carater 
crltico e de seu potencial de ataque mili
tar direto. Essa nova atmosfera impoe novas 
formas de diplomacia, nao s6 no relacio
namento Leste-Oeste, mas em toda a va
riedade das formas de convlvio entre os 
Estados. Abrandada, pelas proprias na~6es 
Hderes, a sol idariedade estreita que prece
dia os conflitos de ambito mundial, vive
mos, hoje, uma etapa historica que, a~ in
ves de inibir, torna indispensavel a flrme 
manifestac;;ao de interesses nacionais, re
gionais ou de grupos de pafses ligados por 
motiva~oes especfficas. E o que esta ocor
rendo diante dos nossos olhos, queiramos 
ou nao constatar essa realidade. 

A situa~ao mundial e, em nossos dias, mui
to mais fluida do que ha alguns anos. As 
atitudes defensivas cederam Iugar a uma 
multiplicidade de relacionamentos politicos, 
que se revelaram, ao mesmo tempo, como 
causas e consequencias daquela nova si
tua~ao. Originando-se na Europa, as tenta
tivas de revisao das posturas estrategicas 
compreendem, atualmente, urn processo 
que engloba todas as na~6es do ocidente. 
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solidariedade ocidental deve ser aberta 
a diversidade 

A nova estrategia, que se delineia com con
tornos bastante definidos, parte da tomada 
de consciencia de que a solidariedade oci
dental deve ser, em sua propria essencia, 
aberta a diversidade. A melhor forma de re
sistir as amea~as totalitarias e a estrutura
~ao de uma comunidade ocidental com base 
no reconhecimento dos multiplos interesses 
e particularidades de cada pafs. 0 respeito 
escrupuloso a soberania dos Estados e a 
for~a propulsora dessa solidariedade, que, 
por dar-se atraves de formas livres de int~
gra~ao polftica e economica, oferece o ma1s 
forte contraste aos processos de domina~ao 
imperial que caracterizam outras partes do 
mundo. 

Nesse sentido nao devem ser tomadas co
mo urn sinal de enfraquecimento as divi
s6es entre as na~oes do mundo ocidental. 
Elas nao espelham antagonismos funda
mentais e sim o desejo natural de cada pafs 
de afirmar seu proprio carater nacional. E 
o respeito reciproco a essa diversidade que 
favorecera a colabora~ao conjunta contra 
as, amea~as externas. 

A diplomacia brasileira tern por obriga~ao 
interpretar os objetivos permanentes do pais 
a luz das necessidades imediatas e futuras 
de a~ao para alcanqar objetivos intermedia
ries de natureza tatica e estrategica. As rea
lidades do pals sao urn dos dados do pro
blema. A cena internacional, o outro e, na 
verdade, muito especificamente, o principal 
para a atividade diplomatica. 

Na area especifica da pol ftica extern a, o Go
ve.rno tern sabido valorizar ao maximo a 
capacidade do pais de atuar autonomamen
te e de defender o interesse nacional. 

Nossos objetivos sao identificados por n6s 
mesmos, e nossa atua~ao autonomamente 
derivada de nossas proprias avalia~oes. Em 
nossas rela~oes com qualquer pafs, grande 
ou pequeno, vizinho ou distante, a nos che
gado - por raz6es especiais .de tradi~ao ou 
interesse - ou de nos distanciados por 
qualquer razao, o trac;o dominante e a es-



ulosa convicgao de que e o respeito 
a pedra angular das relag6es inter-

ionais. 

~,..,.,n,rP<; Deputados, 

0 conceito de ocidente ja abandonou os li
mites geograticos de sua. expressao, para 
cristalizar-se em torno do rdeal de uma co
munidade de nag6es autonomas e livres. 
ve o Brasil, com satisfa<;ao, que, ao se es
tenderem as fronteiras politicas do oci
dente, ganharao maior destaque os aspec
tos economicos e sociais que derivam, ne
cessariamente, dos princfpios eticos que lhe 
servem de fundamento hist6rico. Torna-se 
clara que esses principios estao em rela
c;ao Intima com certas maneiras de pen
sar e de agir em termos de bem-estar eco
nomico e social. 

A diplomacia brasileira tern estado atenta 
para a necessidade de promover a integra
gao economica, em harmonia e justiga, da 
comunidade ocidental. No plano multilate
ral, temo-nos empenhado, junto aos demais 
paises em desenvolvimento, para a coorde- · 
nagao de nossos esforgos de maneira efi
ciente e positiva. Nao queremos nos iludir 
com vit6rias formais e ret6ricas que nao 
correspondam a beneffcios reais e con
cretes. 

brasil acredita no dialogo norte-sui 

0 Brasil, como pals intermediario e com a 
vasta experiencia acumulada desde 1964, 
quando se realizou a primeira "Conferencia 
das Na<;6es Unidas para o Comercio e De
senvolvimento", sente-se em condig6es 
muito particulares para entender as raz6es 

tanto das nag6es industriais quanta dos pai
ses em desenvolvimento. Par isso, preo
cupamo-nos em evitar confrontag6es des
necessarias. Continuamos a querer nego
ciar e convencer, a acreditar no dialogo 
Norte-Sui, sobretudo nas possibilidades de 
urn entendimento revitalizado pelo ideal de 
urn ocidente maior, que integre, em condi
<;6es de justiga e paz, urn numero crescen
te de nac;:6es livres em todos os continentes. 

No plano bilateral, temo-nos esfor!tado, so
bretudo, para basear, desde ja, nesses prin
cfpios o nosso relacionamento com os pai
ses-irmaos da America Latina. 0 Brasil nao 
aceita nem deseja quaisquer tipos de hege
monias. Portanto, as mesmas condi!tiies de 
eqUidade que ·desejamos para nos, as es
tendemos aos paises latino-americanos. Nao 
desejamos privilegios. Cada projeto que di
vidimos com nossos vizinhos do continente 
traz o aval da negocia!tao justa, entre Esta
dos livres e soberanos. 

Finalmente, no plano das decis6es internas, 
o Governo do Presidente Ernesto Geisel 
tem-se dedicado a ver realizados na socie
dade brasileira OS melhores princfpios eti
COS da cultura ocidental. A visao do ocidente 
como uma comunidade de nac;:5es livres nao 
encontra contradic;:ao, como vimos, entre a 
dedicac;:ao a autonomia nacional e a adesao 
plena aos valores marais comuns. Movidos 
par esse ideal, nos empenhamos com tran
qiiilidade nas tarefas de construc;:ao da pa
tria e nos preparamos com confianc;:a para 
as responsabilidades maiores que breve es
taremos assumindo na permanente defini
gao dos valores e rumos do mundo oci
dental. 

Muito obrigado pelo privilegio de ter podi
do dirigir-lhes estas palavras. 

89 



acordo comercial fortalece 
Dis~ur~o do Cha~c~ler Azeredo r e I a r 6 e s c 0 m 

da Silveira, no Palacio ltamaraty ~ 

com o Ministro liberiano da Industria, Comercio ' 
de Brasilia, em 21 de novembro de 1977, ao assinar, 1• b • 

e Transportes, William E. Dennis Jr., 0 Acordo a I e r I a 
Comercial entre o Brasil e a Republica da Libeda. 

Senhor Ministro, 

r:: com grande satisfac;ao que vejo concreti
zadas, no Acordo que acabamos de assinar, 
as aspirac;6es de maior entendimento e co
laborac;ao entre o Brasil e a Liberia, que 
abrem novos horizontes para o fortalecimen
to das relac;6es bilaterais, sobretudo no 
campo economico e comercial. 

Esta iniciativa reveste-se de relevante sig
nificado, pais vern ao encontro dos esfor
c;os que o Governo brasileiro vern empre
endendo, com vistas a desenvolver uma co
operac;ao cada vez mais concreta e efetiva 
com os Estados africanos, nossos vizinhos 
e amigos da grande fronteira atlantica. 

0 relacionamento entre brasileiros e africa
nos se fundamenta em s6lidos lac;os hist6-
ricos e culturais, em identidades de sangue 
e mesmo de lfngua, e na solidariedade que 
orienta as vfnculos comuns entre as pafses 
em desenvolvimento. 

0 Acordo Comercial entre o Brasil e a Li
beria constitui marco importante para dis
ciplinar e intensificar urn intercambio ja 
promissor e que devera, a partir de agora, 
adquirir novas dimens6es para o beneficia 
mutua, de modo a reforc;ar as lac;os entre 
dois povos que estao unidos num esforc;o 
comum pelo desenvolvimento de seus 
paises. 

Senhor Ministro, 

Estou ciente que o Governo liberiano con
sidera que nossos paises tern grandes pos
sibilidades de coopera~ao nos campos da 
agricultura, da minerac;ao e da industria. As 
propostas especificas, apresentadas pela 
delegac;ao que Vossa Excelencia chefia, se
rao, asseguro-lhe, detidamente examinadas 
pelos diversos 6rgaos do Governo brasileiro 
e espero poder em breve proper ao seu Go
verna metodos especificos de cooperac;ao 
nessas diversas areas. ' 

Finalmente, pedir-lhe-ia, Senhor Ministro, 
que ao regressar a Monrovia, Vossa Exce-
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IE~ncia levasse a mensagem de amizade do 
povo e do Governo brasileiros para com o 
seu pafs e a convic~ao de que sua visita e 

o Acordo que ora acabamos de firmar re
presentam o infcio de urn novo capitulo 
nas rela~oes entre nossos dois pafses.* 

* 0 Acordo Comercial entre o Brasil e a Republica da Liberia esta na se~ao Tratados, Acordos, Conve
nios, pagina 127. 
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1 

forum de debates sobre o 
das R~~~~~~r~:~f1~~J. des envoI vim en to d a 

Antonro F. Azeredo 

do~~~:§~~ teen alogia nacional 
Debates sabre o 

desenvolvimento e a importancia da 
Tecnologia Nacional, na Comissao de Ciencia e Tecnologia da Camara 

dos Deputados, em Brasilia, em 20 de outubro de 1977. 

Senhor Presidente, 

Senhores Deputados, 

E: para mim motivo de grande honra e pra
zer dirigir-me aos Senhores na ocasiao do 
encerramento do Forum de Debates sabre 
o Desenvolvimento e a lmporUmcia da Tec
nologia Nacional, em boa hora organizado 
pela Comissao de Ciemcia e Tecnologia da 
Camara dos Deputados. 

Estes tres dias de proffcuos debates certa
mente terao permitido alcan9ar o objetivo 
fundamental do encontro: colher informa
c;6es sabre o grau de dependencia nacional 
no plano cientffico e tecnol6gico e sabre o 
que vern sendo realizado no Pais com vistas 
a criac;ao de uma consciencia nacional sabre 
o legftimo desenvolvimento brasileiro. 

0 Forum revelou, ainda, que os mais varia
dos setores da vida nacional estao vivamen
te interessados nos rumos dos problemas 
da Ciencia e da Tecnologia em nosso pafs. 
Dos debates havidos participaram ativamen
te cientistas e profissiona is da tecnologia, 
professores e estudantes universitarios, bern 

como parlamentares e altas autoridades go
vernamentais, cada qual com sua contri
buic;:ao intelectual e polftica ao exame de 
quest6es intimamente vinculadas ao desen
volvimento nacional e ao bem-estar do povo 
brasileiro. 

Em consequencia, pode-se dizer que foram 
criadas novas e positivas expectativas quan
ta ao desenvolvimento da tecnologia nacio
nal. Seus problemas foram corretamente 
examinados, dentro do atual contexto poli
tico e economico. 

nenhuma op~ao tecnol6gica e neutra 

Foram desvendadas as repercuss6es sociais 
nao s6 do atraso cientffico e tecnol6gico, 
mas tambem da adoc;ao de diferentes op
c;:oes tecnol6gicas. Por sua amplitude, os 
debates propiciaram mais uma oportunida
de valiosa de meditarmos sabre os proble
mas e as esperanc;as da sociedade brasileira 
e sabre o papel da ciencia e da tecnologia 
na concretizac;ao dessas esperanc;:as e na so
luc;ao desses problemas. Reafirmou-se a 
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convic<;ao de que nenhuma op<;ao tecnol6-
gica e neutra em termos culturais e sociais 
e que, conseqi.ientemente, as diferentes de
cis6es que tomarmos afetarao de modo di
'verso os destinos nacionais. 

0 conhecimento cientifico e sua utiliza<;ao 
conseqi.iente e seria na esfera da produ<;ao 
e circula<;ao de bens e servi<;os sao hoje 
componentes essenciais do processo econo
mico. 0 avan<;o desse processo nao mais re
sulta, apenas, de uma reprodu<;ao quantita
tiva, mas depende, sobretudo, de muta<;6es 
tecnologicas de natureza qualitativa. Nas 
areas mais desenvolvidas do mundo, essas 
muta<;6es tecnologicas assumem velocida
des exponenciais; nas demais areas, ao con
trario, predominam os processos de produ
<;ao e distribui<;ao de cunho tradicionalista. 

Os beneficios da ciencia e da tecnologia se 
distribuem, portanto, de modo crescente
mente desigual entre os paises, o que con
tribui poderosamente para a estratifica<;ao 
internacional e para a diferencia<;ao cada 
vez mais incisiva entre os paises desenvol
vidos e os em desenvolvimento. As diferen
tes condi<;6es de acesso ao progresso cien
tifico e tecnologico vao se refletir na divisao 
dos paises em tres diferentes categorias: 
os pre-industrializados, os industrializados, 
e, ja agora, os pos-industrializados. Enquan
to os primeiros vivem sob o signo da estag
na<;ao, os ultimos se caracterizam pela ex
plora<;ao do progresso tecnol6gico. 

0 Brasil nao acredita que essas categorias 
sejam estanques ou que se constituam em 
camisas-de-for~a, que devam tolher, fatal
mente, os esfor~os dos povos, condenando 
os que ja se encontram em situa~ao de 
atraso tecnol6gico a urn destino de perene 
subordina~ao e dependencia externa. 0 
Brasil entende, e sua pr6pria experiencia 
economica o justifica, que e possivel supe
rar os fatalismos economicos e caminhar 
com celeridade para a condi~ao de urn pais 
industrializado. Para isso, nao basta mara
mente reproduzir o que ja se fez em outros 
paises nem e possivel reinventar o progres
so cientifico e tecnol6gico ja alcan~ado pela 
Humanidade. Nada e mais evidente do que 
o fato de que, no mundo de hoje, o conhe
cimento cientifico e tecnol6gico e interde
pendente. Alem disso, os exlguos prazos 
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impastos pelas necessidades de crescimento 
economico do Pais obrigam-nos a lan~ar 
mao, em grande escala, da ja provada expe
riencia alheia. Daf a imporUncia de se evi
tar que novas e intransponfveis barreiras se
jam impostas a transferencia internacional 
de tecnologia, ou seja, ao livre acesso de 
paises como o Brasil a tecnologias mais 
avan~adas ja disponiveis nos paises mais 
adiantados. 

Essa politica de importa<;ao, embora neces
saria, nao sera, porem, suficiente para que 
possamos transitar do estagio atual para a 
situa<;ao de pais plenamente industrializa
do. A importa<;ao de tecnologias avan<;adas 
deve ser complementada pela produ<;ao ace
lerada de cohhecimentos cientificos e tec
nologicos, no proprio pais. As necessidades 
brasileiras, que sao parametradas, inclusive, 
por inarredaveis considera<;6es de ordem 
temporal, nao comportam outra politica que 
nao seja a do aproveitamento simultaneo da 
experiencia estrangeira e do esfor<;o nacio
nal. Temos que trabalhar no sentido de equi
librar o fluxo de informa<;6es cientificas e 
tecnologicas que recebemos do exterior, com 
a produ<;ao crescente desses conhecimentos 
no Brasil, com vistas ao nosso proprio con
sumo e, eventualmente, a exporta<;ao. Para 
atender a essa tarefa vital, procura o Go
verna, como se viu neste Forum, criar con
di<;6es adequadas, no plano institucional, 
economico-financeiro e educacional. 

itamaraty colabora para o 
desenvolvimento tecnol6gico 

Na sua esfera especifica de competencia, o 
ltamaraty tudo tern procurado fazer para 
transformar a orienta<;ao do Governo, no 
campo da ciencia e tecnologia, em realidade 
pratica e perfeitamente operativa. A diplo
macia brasileira se tern desdobrado tanto 
no plano multilateral, quanto no bilateral, 
para que sejam criadas condi<;6es interna
cionais que facilitem o desenvolvimento de 
nossa capacidade tecnologica e para que 
o Brasil possa aproveitar, efetivamente e 
sem entraves, as oportunidades ja existentes 
de acesso as tecnologias avan<;adas. 



Esse esfor~o no campo cientifico e tecnola
gico felizmente tem-se revelado compatfvel 
com as concepgoes mais amplas que guiam 

,a politica externa brasileira. 0 Governo do 
Presidente Ernesto Geisel tern timbrado em 
praticar uma diplomacia aberta e sem pre
conceitos, voltada, em primeiro Iugar, para 
a defesa dos interesses nacionais e para o 
bem-estar do povo brasileiro. Por seu lado, 
o desenvolvimento da tecnologia nacional 
requer, igualmente, uma atitude autonoma, 
despreconcebida e criativa, uma atitude, en
fim, sincronizada com as mais importantes 
aspiragoes nacionais. 

No contexto, pois, da politica externa brasi
leira, o ltamaraty muito se tern preocupado 
com as questoes relacionadas com o de
senvolvimento cientifico e tecnol6gico do 
Pais. Basta lembrar, a prop6sito, que o Mi
nisterio das Relagoes Exteriores atua como 
6rgao setorial do Sistema Nacional de De
senvolvimento Cientifico e Tecnol6gico e 
que, portanto, participa diretamente da for
mulagao e execugao da politica de transfe
n3ncia de tecnologia. t:: orientagao invariavel 
do ltamaraty que essa politica deva concor
rer para acelerar o desenvolvimento da tec
nologia nacional, de modo a aumentar rapi
damente o nosso grau de autonomia no 
setor. 

Tern tambem o ltamaraty, como 6rgao seto
rial do SICTEX (Sistema de lnformagao Ci
entifica e Tecnol6gica do Exterior), urn pa
pel operacional na coleta de informagoes 
cientificas e tecnol6gicas no exterior, no 
seu processamento basico e na sua disse
minagao para os 6rgaos internos brasileiros. 
Para tooto, o ltamaraty langa mao de sua 
rede de missoes diplomaticas e outras re
partigoes no exterior, bern como dos servi
<;os competentes da Secretaria de Estado 
das Relagoes Exteriores, em Brasilia. Em
bora ainda em fase inicial de implementa
gao, o SICTEX comec;a a dar mostras de 
sua evidente utilidade, como o atestam, 
alias, as reagoes positivas que o ltamaraty 
tern recebido dos numerosos usuarios bra
sileiros. 

No exercicio das func;oes que lhe cabem no 
Governo Federal, e ainda da competEmcia 
do ltamaraty negociar os instrumentos inter
nacionais que disciplinam a cooperagao ex-

terna no campo da ciencia e da tecnologia, 
seja nos casos em que o Brasil recebe tal 
cooperagao, seja quando a presta. 0 Minis
terio das Relagoes Exteriores participa, 
igualmente, na sua esfera de agao, da exe
cugao desses programas, inclusive no que 
diz respeito a esquemas de formagao de re
cursos humanos no exterior ou no Pais. 

a posi~ao brasileira diante das 
dificuldades do progresso tecnol6gico 

No plano multilateral, o ltamaraty esta, no 
momento, empenhado, em coordenagao com 
os demais 6rgaos interessados, na prepara
c;ao cuidadosa e exaustiva da posigao brasi
leira com vistas a Confen3ncia Mundial sobre 
Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimen
to, que, provavelmente, se realizara em 1979. 
E expectativa do Brasil que, tanto na fase 
preliminar, quanto na Conferencia propria
mente dita, sejam amplamente considera
dos os principais problemas que dificultam 
a aplicagao da ciencia e da tecnologia ao 
processo de desenvolvimento economico e 
social e propostas solugoes concretas para 
as dificuldades encontradas pelos paises em 
desenvolvimento. Entre esses resultados fi
guram, certamente, temas tao variados quan
ta os da dependencia tecnol6gica; dos 
obstaculos ao acesso as tecnologias avanga
das pelos paises em desenvolvimento; das 
restrig6es que ainda entravam a cooperac;ao 
internacional e meios e modos de supera
Jas; o da formagao de pessoal especializado 
e os das insuficiencias institucionais e fi
nanceiras no setor. 

No ambito da cooperac;ao bilateral, tern sido 
proveitosos os esforc;os realizados pelo lta
maraty junto a varios Govern05. Merece 
destaque especial a cooperac;ao acordada 
com a Republica Federal da Alemanha. 

A base da cooperac;ao teuto-brasileira e o 
Acordo Geral sobre Cooperac;ao nos Setores 
da Pesquisa Cientifica e do Desenvolvimento 
Tecnol6gico, assinado, pelos ·dois Governos, 
em 9 de julho de 1969 e que ja propiciou 
a conclusao de sete convenios especificos, 
nos campos da energia nuclear, da navega
c;ao aerea e espacial, das Ciencias do mar. 
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Outros projetos esti:io em cogit~9ao com_ ~i~
tas ao desenvolvimento de reg1oes seml-an
das e do tr6pico umido; pesquisas em ener
gia solar; utilizagao de energia e61ica no 
'Nordeste brasileiro; cooperagao ampliada 
nos campos da computac;:ao, automagao, co
municagao e oceanografia. 

Ao mencionar a cooperagao teuto-brasileira 
no campo da ciencia e da tecnologia, nao 
posso deixar de referir-me a cooperagao nu
clear, iniciada com o Acordo Geral de 1969, 
e que ganhou novo e decisive impulse com 
a conclusao do Acordo sobre a Cooperagao 
no Campo dos Usos Pacfficos de Energia 
Nuclear, assinado em Bonn, em 27 de junho 
de 1975. A Republica Federal da Alemanha 
foi selecionada como parceiro do Brasil, 
nesse magno empreendimento, por atender 
a nossa preocupa!tao fundamental, que e a 
de obter a transferencia, para o pais, da 
tecnologia indispensavel e adequada para a 
implementa!tao de uma industria nuclear 
autonoma para fins pacificos, abrangendo o 
ciclo completo do combustive!. Esse Acordo 
foi complementado por uma serie de instru
mentos bilaterais e por urn Acordo entre ~ 
Brasil, a RFA e Agencia lnternacional de 
Energia Atomica para a Aplicagao de Sal
vaguardas, cuja unanime aprovagao pela 
Junta de Governadores da Agencia significou 
o inequivoco endosso da comunidade inter
nacional a cooperagao teuto-brasileira no 
campo dos usos pacfficos da energia nu
clear. 0 Governo brasileiro atribui a maior 
importancia a essa cooperagao, consideran
do-a mesmo modelar, pois nao s6 oferece 
a comunidade internacional todas as garan
tias que estao ao nosso alcance mas tam
bern propicia a transferencia de tecnologias 
avangadas, para fins pacificos, para o pals, 
dando-lhe condigoes para desenvolver urn 
setor vital para sua economia e para sua 
autonomia tecnol6gica, bern como para as
segurar maior bem-estar para o povo brasi
leiro. 

coopera~ao bilateral com outros paises 
desenvolvidos 

Outros esforc;os de cooperac;ao bilateral com 
palses desenvolvidos vern o Brasil realizan
do e, entre eles, vale notar os entendimentos 
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ja muito adiantados com a Franc;a e aqueles 
iniciados com o Japao, a Australia e os Es
tados Unidos da America. Nenhum desses 
programas tern ainda a envergadura daquele 
ja em plena execugao com a RFA, mas al
guns deles encerram oportunidades valiosas 
de cooperagao em setores especificos. 

No caso da Franga, ja se encontra em exe
cugao urn importante programa de coope
ragao no campo das ciencias fundamentais 
e da documentac;ao cientlfica. No domlnio 
da saude, varios programas relacionados 
com a engenharia biomedica e a medicina 
tropical deverao ser desenvolvidos. No cam
po da eletronica de ponta e suas aplicac;oes 
a informatica e a metrologia existem possi
bilidades de estabelecer-se intercambio ime
diato. Ha ainda interesse comum no tocante 
ao uso da energia solar, da geologia (inclu
indo petrologia e geoffsica), da oceanogra
fia, da metalurgia e das ciencias para a en
genharia (mecanica, informatica, automac;ao 
e eletronica). 

No caso do Japao, a cooperac;ao buscada se 
orienta principalmente para aquelas areas 
de desenvolvimento industrial em que aque
le pals se tern particularmente distinguido: 
metalurgia, engenharia eletronica, ffsica do 
estado solido, microscopia eletronica; bern 
como para as de fisiologia vegetal, oceano
gratia e pesca. Com relac;ao a Australia, a 
cooperagao possfvel se liga principalmente 
ao setor agricola, dada a similitude de 
condigoes geograticas entre os d?Js paise~, 
ambos detentores de vastas reg1oes seml
aridas. 

No que diz respeito aos Estados Unidos da 
America os mais recentes esforc;os datam 
da assi~atura do Memorando de Entendi
mento, em 1976. Como resultado, criou-se 
um Grupo Misto de Ciencia e Tecnologia, 
que visava ao exame de programas de coo
peragao nesses dominies. 0 Grupo chegou 
a identificar cinco areas principais de atua
c;ao, das quais uma especlfica de tecn?logia, 
orientada primordialmente para a agncultu
ra e a construc;ao. 

Tais esforc;os governam€ntais nao substi
tuem, obviamente, os esfon;os privados, ~or 
onde, basicamente, se canaliza a transferen-



cia de tecnologia. Visam a complementa-las, 
a supri-las, a orienta-las, com vistas aos in
teresses de Iongo prazo do pais. A esse pro-

, posito, nao e demais repetir, o que sempre 
temos dito, que o Brasil considera benvin
dos todos aqueles parceiros estrangeiros 
que, com espirito equanime, desejam parti
cipar do desenvolvimento brasileiro. E: nosso 
desejo que aqui prosperem e se fixem, para 
o beneficia comum. 

nacionalizar as tecnologias 
importadas 

Mas, como ja observei, nao pode o desen
volvimento nacional ficar na dependencia 
exclusiva da tecnologia importada de paises 
mais avanc;ados. Dai par que, em todo seu 
esforc;o negociador, o ltamaraty tenha sem
pre presente o objetivo de, par assim dizer, 
contribuir para a "nacionalizac;ao" das tec
nologias importadas, atraves da adaptac;ao 
das mesmas as condic;6es socio-economicas 
do pais. Assim fazendo, o Brasil adquire, 
tambem, paulatinamente, a condi<;ao de .ex-

' 

portador de tecnologia, uma fun<;ao apenas 
incipiente de nossa economia, mas que ten
dera a avantajar-se como consequemcia de 
nosso proprio progresso, nas linhas de au
tonomia e adaptabilidade que temos perse
guido. 

0 que o Governo vern fazendo com esse 
objetivo e apenas urn comec;o, mas ja urn 
grande esforc;o. Nesse sentido, o trabalho 
do SICTEX no ltamaraty e sua rede no ex
terior, iniciado ha pouco mais de urn ano, 
so pode ser julgado pelas amplas perspec
tivas que desvela ja para futuro bern proxi
mo, quando o obscuro trabalho de coleta e 
disseminac;ao de informac;ao cientffica e 
tecnologica realizado por nossas Miss6es e 
pela Secretaria de Estado, em intima cola
borac;ao com outros orgaos do Governo, co
mec;ar a produzir os resultados que dele 
todos esperamos para a difusao de uma Iu
cida consciencia nacional a favor do pro
gresso tecnologico e da criac;ao de autentica 
tecnologia nacional. 

Muito obrigado. 
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nova chancelaria brasileira. 
Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 

assunc;ao Antonio F. Azeredo da Silveira, em Assun~ao, ao inaugurar, em em 
7 de dezembro de 1977, a nova Chancelaria da Embaixada 

do Brasil na Capital paraguaia. 

Senhor Embaixador, 

Senhores Adidos, 

Senhor Chefe de Missao Militar Brasileira; 

Senhores Diplomatas, 

Senhores Representantes de Empresas Bra
sileiras no Paraguai, 

Senhores Funcionarios, 

Senhoras e Senhores 

Em meados de 1975, o predio onde funcio
nava a Chancelaria da Embaixada em As
sunc;ao - totalmente inadequado aos fins 
a que se destinava, pequeno e mal dividido 
- ja nao correspondia, apesar de varias 
obras ant_eriores de reforma e ampliac;ao, 
as necess1dades mfnimas de funcionalidade, 
de seguranc;a e de conforto para os que 
trabalham nesta Missao Diplomatica. 

Desse modo, o paliativo de novas reformas 
tornava-se antieconomico e desaconselha
vel, impondo-se, aparentemente, a constru
c;ao de novo predio, no mesmo terrene, com 
a demol ic;ao das insta lac;6es en tao existen
tes. 

Alertada sabre o problema, a Secretaria de 
Estado autorizou a vinda a Assunc;ao do Che-

fe e de funcionario da Divisao do Patrimo
n_io, 9~e corroboraram a opiniao de impra
t1cab1l1dade de nova reforma e decidiram 
pela conveniencia e urgencia de construir 
novo predio. 

, A previsao da despesa com a obra foi, por 
esse motivo, inclufda na proposta orc;amen
taria para o exercfcio de 1976 e iniciado o 
esboc;o do projeto de construc;ao, com im
plementac;ao prevista para a epoca em que 
fosse liberada a verba propria. 

Em abril de 1976, reservados os recursos 
foi Vossa Excelencia, Senhor Embaixador' 
autorizado a procurar novas instalac;6es pro: 
vis6rias para a Chancelaria, pelo prazo que 
durasse a construc;ao de uma nova, de modo 
a que, tao logo efetivada a mudanc;a, fosse 
demolido o im6vel atual e iniciada a obra. 

Em junho, examinadas varias ofertas do 
mercado imobiliario local, nenhuma de apelo 
significative, foi-lhe oferecida, para a venda 
ao Governo brasileiro, esta excelente pro
priedade. Seu valor e seu porte, aliados ao 
prec;o requerido para a venda, fizeram com 
que me recomendasse a compra deste im6-
vel, modificando, assim, todo o esquema an
terior de uma edificac;ao no local da Chan
celaria anteriormente existente. 
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0 Governo brasileiro passaria a contar, as
sim, com urn terceiro Pr6prio Nacional na 
zona residencial mais importante desta ci
daae. Por outro lado, a residencia da Em
baixada lucraria, com a possibilidade de 
ampliac;ao de seu patio e jardim. 

Surgiu, depois, a possibilidade adicional de 
ser negociada a aquisi<;ao do terrene con
tiguo, sobre a rua 25 de Mayo, com area 
de cerca de 532 m2, de modo a eliminar 
enclave que poderia ser desaconselhavel. 

Ap6s breves negociac;6es, foi Vossa Excelen
cia autorizado a adquirir a propriedade e o 
terrene a eta cont!guo. 

Realizadas as obras de adapta<;ao - em 
que e de procedencia brasileira a quase to
talidade do material nelas utilizado, bern 
como o equipamento de ar-condicionado, as 
fuminarias, forrac;ao do piso, o revestimento 
e as pec;as da cozinha, copa e banheiros -
efetivou-se, agora em novembro, a mudanc;a 
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da Chancelaria para este novo predio, dan
do-lhe instala<;6es condignas e funcionais, 
bern assim como excelentes conjuntos de 
salas para os Senhores Adidos Naval, do 
Exercito e da Aeronautica. 

Estou muito feliz porter podido, hoje, fazer 
a entrega formal desta nova Chancelaria da 
Embaixada do Brasil em Assunc;ao. Nao 
creio necessaria alongar-me sabre a impor
tancia do que aqui se faz, do ponto de vista 
dos interesses maiores do Brasil. 

Desejo, apenas, felicitar meu querido amigo 
de tantos anos, o Embaixador Fernando Ra
mos de Alencar, e a todos os que com ele 
aqui colaboram. pela excelencia dessa obra 
de que agora passam a usufruir, concitando
os, a todos, ao mesmo tempo, a que perse
verem, com tenacidade, na defesa dos in
teresses do Brasil no Paraguai. 

Muito obrigado. 

I' 



diplomacia pragmatica favorece 
Discursos do Ministro b 

1 de Estado das ' • • • 
Relac;o~s Exteriores, comerCIO externo rasl elro 
Antonro F. Azeredo 

da Silveira, e do presidente da Associac;ao Comercial do Distrito Federal, lindberg Aziz Cury, em 27 de 
dezembro de 1977, durante o banquete oferecido por aquela entidade ao Chanceler brasileiro. 

0 CHANCELER 

Senhor Presidente, 

Senhores Associados, 

Recebo com emoc;ao a homenagem que, na 
minha pessoa, quis a Associac;ao Comercial 
do Distrito Federal prestar a politica externa 
do Governo. £ sempre uma ocasiao de gran
de reeonforto aquela em que grupos expres
sivos da coletividade nacional se manifestam 
para apoiar iniciativas que, em nome da Na
~ao, os responsaveis pela conduc;ao da coisa 
politica t~m. frequentemente, que tomar. 
Saber que as decisoes assumidas corres
pondem a uma exata avaliac;ao da vontade 
da Nac;ao e o maior prazer que pode ter 
quem tern o dever de interpreta-la. 

Na area da politica externa, que e aquela 
em que me cabe atuar, nem urn momento 
se passou em que nao fosse constante o 
desejo do Governo de encontrar a orienta
c;ao que melhor atendesse aos interesses 
nacionais. Creio que os resultados da poli
tica externa brasileira na atual Administra
c;ao nos pode a todos envaidecer. Com sere-

nidade e firmeza, o Presidente Geisel soube, 
na linha de melhor tradic;ao diplomatica bra
sileira, aliar, na orientac;ao que imprimiu a 
diplomacia brasileira, o respeito intransi
gente aos principios capitais que devem re
ger as relac;oes internacionais ao esplrito de 
renovac;ao e de inovac;ao que e essencial 
num pais jovem, voltado mais para o futuro 
do que para o passado. 

diplomacia pragmatica permite novas 
oportunidades de crescimento 

tnfase particular tern emprestado o Governo 
ao desenvolvimento de uma diplomacia 
pragmatica que permita ao pals magnificar 
suas oportunidades de crescimento econo
mico. Dentro desse quadro, o esforc;o inteli
gente, disciplinado e coordenado para ex
pandir as rela<;oes comerciais do Brasil com 
outros pais"es teve func;ao predominante. Os 
Senhores quiseram destacar est~ aspecto da 
obra do Governo nesta cerimonia. 

De fato, tao dinamica e a trama das rela
c;oes internacionais que qualquer enrijeci
mento das formas particulares das relac;oes 
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entre Estados tende a ser artificial e a pre
judicar o pr6prio interesse nacional. Em 
anos recentes, esse quadro se alterou de 
maneira mais acelerada. As relag6es entre 
pafses desenvolvidos e pafses em desenvol
vimento adquiriram uma grande complexi
dade. Mais e mais se ouve o clamor e se 
reconhece a justiga da causa das Nag6es 
em desenvolvimento que desejam uma or
dem economica internacional mais eqGita
tiva. A crise energetica, com os desequilf
brios que introduziu e que prejudicaram de 
maneira mais incisiva os pafses em desen
volvimento em fase de expansao economica, 
tornou ainda mais dramatico aquele clamor. 

0 Brasil, que sempre teve destacado papel 
nas lides internacionais em favor dessa nova 
ordem, assumiu responsabilidades especiais 
nos anos recentes, ao procurar instilar a 
dose certa de modera~ao no debate multi
lateral desses problemas, buscando formas 
operativas de coopera~ao e de entendi
mento. 

Ao mesmo tempo, procuramos, intrepida
mente, otimizar nossa capacidade de bar
ganha bilateral, de maneira a obter o me
thor crescimento possivel das nossas expor
ta~oes, tanto de produtos basicos quanto 
de manufaturados e de servi~os. 

Somos hoje o segundo maior exportador de 
produtos agricolas do mundo e nossas po
tencialidades nesse setor sao inestimaveis. 
Aos poucos, estamos adquirindo uma respei
tavel presenga no mercado internacional 
como exportador de bens manufaturados -
bens de consumo e, ja, bens duraveis tam
bern. E em paises do continente americana 
e da Africa a presenga de firmas de consul
toria, de prospecgao e de construgao de
monstra a capacidade que ja adquiriu o pais 
de ser, igualmente, um exportador de tec
nologia e de servigos. 

governo estimula atua~ao do setor 
privado 

Tudo isso, evidentemente, nao e o resultado 
exclusive da obra do Governo. 0 Governo 
nao e senao o estimulador, operando como 
desbravador de oportunidades e balizador 
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da atuagao do setor privado, com vistas ao 
interesse do pais como um todo. Mas o gran
de merito e do empresariado brasileiro, de 
homens como os Senhores, com visao, de
terminagao e patriotismo. 

Em ocasi6es anteriores, tive a honra de me 
dirigir a representantes do empresariado 
nacional no Rio de Janeiro, em Sao Paulo 
e em Belo Horizonte. Aqui mesmo, em Bra
silia, ja o fiz em oportunidades diversas, 
no Palacio ltamaraty, quando era meu o 
priviiE~gio de recebe-los. Hoje e a primeira 
vez que, representando o Governo, sou eu 
que venho receber as homenagens do em
presariado de Brasilia. lsso me deixa muito 
feliz, pois m~ da o ensejo de dizer do meu 
sentimento por esta cidade que adotei no 
meu coragao. E ao dizer isso sei que estou 
expressando, tambem, o sentimento de mi
nha mulher, aqui presente. 

Nao trouxe para Brasilia preconceitos favo
raveis ou desfavoraveis. Aqui cheguei pronto 
a deixar que a cidade fizesse de mim o que 
desejasse. Logo me senti, porem, tornado 
pelo espirito incomum desta cidade estimu
lante ao trabalho e a criatividade. Mais do 
que as cidades ja adultas, Brasilia oferece 
um campo aberto a invengao, a iniciativa, 
a criagao, que constitui um estfmulo perma
nente aos que aqui vivem e que encaram 
com seriedade suas responsabilidades so
ciais. 

Outro aspecto de Brasilia que, para mim, 
tern um importante significado simb6lico e 
estar ela situada no nascedouro das grandes 
bacias hidrograficas que irrigam o nosso 
pais e na encruzilhada das principais re
gi6es naturais do Brasil. Ao ver a placa que 
assinala o inicio da grande rodovia de in
tegragao nacional, que e a Belem-Brasilia, 
nao posso deixar de pensar que essa inigua
lavel paisagem do cerrado e a antedlmara 
da regiao amaz6nica, hoje fadada a ser um 
grande p61o de desenvolvimento do Brasil, 
e dos demais pafses da regiao. Fator de in
tegragao nacional, Brasilia pode, assim, tor
nar-se, tambem, foco de irradiagao da coo
peragao internacional com os vizinhos do 
continente, hoje mais . perto de n6s, pelo 
proprio desenvolvimento dos programas na
cionais de integragao economica do nosso 



pais, com suas novas redes de transpor~es 
e comunica<;6es e com suas preocupa<;oes 
de explora<;ao racional das regi6es mais ina
cesslveis da Amazonia. 

Meus Senhores, 

Ao agradecer esta homenagem, quero repe
tir mais uma vez, a profissao de fe que 
ta~tas vezes, publicamente, tenho feito no 
futuro do Brasil e no patriotismo e na ini
ciativa do empresariado brasileiro. 0 ltama
raty e a casa dos Senhores. A!i en_contrara~ 
sempre o entusiasmo e a ded1ca<;ao dos dl
plomatas brasileiros que, ombro a ombro 
com os Senhores, procuram construir a 
grandeza nacional. 

Muito obrigado. 

0 PRESIDENTE DA ASSOCIACAO 
COMERCIAL 

Senhor Ministro de Estado, Embaixador An
tonio Azeredo da Silveira, 

Constitui honra maior para as classes em
presariais de Brasilia, congregadas na Asso
cia<;ao Comercial e na Federa<;ao das As
socia<;6es Comerciais e lndustriais do Dis
trito Federal, receber Sua Excelemcia o 
Excelentlssimo Senhor Ministro das Rela
<;6es Exteriores e prestar-lhe esta homena
gem. 

Sua Exceh~ncia, na condu<;ao da polftica ex
terior brasileira, tem-se revelado, alem do 
fino diplomata que e, urn progressista em
presario, buscando novas mercados para a 
nossa produ<;ao, quer a de produtos prima
ries, quer a de manufaturados, a qual, alias, 
vern, acertadamente, dando maior enfase. 

Alargando as fronteiras das nossas amiza
des, abrindo as portas largas da Africa Ne
gra que tantos pontos de identidade guarda 
conosco, penetrando no misterio da China 
milenar com o seu mercado consumidor de 
muitos milh6es de pessoas. 

Disse Renan que uma na<;ao "e urn plebis
cita cotidiano". 

o Brasil se fez na<;ao com a independencia. 
Surgiu, entao, o consens_o nacional, plebis
citario dentro das fronte1ras do pa1s. Con
sensa, ao inlcio, impreciso, tumultuado, mais 
emocional que de razao. 

Foi-se afirmando, todavia, atraves da a<;ao 
poderosa de seus melhores home~;_;, o_s ver
dadeiros representantes da consc1enc1a na
cional. 

E como foi penoso, em 150 anos, despertar 
e difundir essa consciencia pela extensao 
continental de nossa patria! 

Quantas r.esistencias, derivadas da incom
preensao, a extraordinaria conquista de urn 
grupo humano que se funde, coeso, em. urn 
imenso territ6rio, para a realiza<;ao conjun
ta de seu destino manifesto. 

Lutou-se, a principia, para a elimina<;ao pro
gressiva de dissidencias e conflitos, cuja 
pressao amea<;ava fazer explodir a naciona
lidade em forma<;ao. 

E quanta deve o pals de hoje aos homens 
do passado, entre os quais cintila magna
nima a espada de Caxias! 

Estabelecida, finalmente, <J coesao social, 
base necessaria para qualquer tentativa pos
terior de a<;ao comunitaria, abriram-se as 
interminaveis lutas de sangue e de inteli
gencia para a consolid~~a.o da .s~berania 
nacional sabre urn temtono defm1do. Ca
xias, novamente, e Cabo Frio e os Rio-Bran
eo e Nabuco e tantos outros. 

Foi precise marcar dep?is a prese~~a ~a 
na<;ao consolidada, no aspero c~n.v1~1o m
ternacional - e surgem Ruy e Ep1tac1o Pes
soa e Mello Franco e Raul Fernandes e 
tantos outros. Ate os nossos dias, para glo
ria da diplomacia brasileira, simbolizada, 
hoje, em uma palavra impregn<;~da do agreste 
sabor de nossa terra: - ltamaraty. 

E no presente, Senhor Ministro, herdeiro 
espiritual desse imenso ·legado, continuais 
a tradi<;ao nacional de serenidade e perse
veran<;a, nesta hora· tumultuada de multi
plas preocupa<;6es. 

103 



A subversao dominada no solo da patria, 
pela energia superior dos homens de 1964, 
dissimulava-se no exterior nas ign6beis trin-

' cheiras da injuria e da calunia. 

Uma a uma, com paciencia inalteravel, sem 
pres!a, com a seguran<;a de quem maneja 
as armas da verdade, foram-se rebatendo as 
torpezas que, Ia fora, as almas poluidas 
pretendiam assacar contra o Brasil. 0 no
bre instrumento da a<;ao nacional chama-se, 
mais uma vez - ltamaraty. 

E, agora, alem da representa<;ao superior 
de uma na<;ao, que se ergue entre as de
mais, ja nao como promessa de urn futuro 
sempre adiado, mas como presenc;a inarre
davel de voluntariosa juventude, cabe-vos 
cumprir uma nova e espinhosa missao. 

0 apoio da diplomacia brasileira a 
economia nacional 

Cabe-vos dar o insubstituivel apoio de vosso 
Ministerio ao arranque economico nacional. 
E o ltamaraty, mais uma vez, se vern reve
lando a altura da ind6cil arremetida bras'i
leira que queima etapas. Salta barreiras, 
antecipa, a galope, urn futuro que se faz 
presente. 

Jamais, como agora, despertou a conscien
cia nacional para a verdade do momenta, 
que o nosso Oliveira Vianna definia com 
tanta lucidez: "Diante dos padr6es pelos 
quais se modela, atualmente, a nossa civi
lizac;ao industrial, batido urn povo no campo 
economico, este povo esta, praticamente, 
batido no campo politico: a sua soberania 
sera uma ficc;ao, a cobrir a realidade subs
tancial de urn suseranato de fato." 

Nunca houve uma representac;ao politica 
nacional no poder, tao consciente dessa ter
rivel realidade. A face austera dessa cons
ciencia aberta para as oceanos de Leste, 
ciosa dos caminhos da patria voltados para 
o Norte, florestal e bravio, para o Ocidente, 
marcado de ameac;as e promessas, para o 
Sui, onde a preocupa a tensao social que 
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, 
envolve nac;6es irmas, essa consciencia aus
tera, insistimos, chama-se ainda uma vez 
- ltamaraty. 

Vede, Senhor Ministro, n6s empresarios, de 
Brasilia e do Brasil, somas participes dessa 
consciencia desperta. Vemos e sentimos o 
que se vern fazendo em vosso Ministerio 
como paciente obra de embasamento do 
desenvolvimento economico do pals, condi
c;ao de possibilidade para a sua definitiva 
emancipac;ao politica. 

Acompanhamos, com admirac;ao e respeito 
o desenvolvimento do Pacta Amazonico, 
atraves do qual o Brasil busca irmanar-se 
as nac;6es yizinhas que, como n6s, sao do
natarias daquele imenso territ6rio verde, 
onde jazem tesouros incalculaveis, para 
dali extrair inexauriveis riquezas, sem con
tudo quebrar o equilibria ecol6gico, vital 
para a sobrevivencia do homem sabre a 
terra. 

N6s empresarios repetimos, Senhor Minis
tro, congregados em suas entidades de clas
se, fundimo-nos todos num imenso entusias
mo pelo Brasil, que se ergue como nac;ao 
decidida a cumprir o seu destino de gloria, 
numa solidariedade fraternal de quem es
pera as mais belas realizac;6es e o plena 
exito dessa arrancada. 

Confiamos, todos n6s, na atua<;ao de pode
res publicos que oferecem aos 155 anos de 
lndependencia do Brasil, a mais clara de
monstrac;ao de sua maturidade. 

Querfamos, nestas palavras, assinalar o mui
to que devemos a atuac;ao de vosso Minis
terio, para abrir-nos as pesadas portas do 
comercio internacional. Todos n6s, empe
nhados a fundo no dramatico processo, co
nhecemos, de sabra, o que esta sendo feito. 

t. nossa hora. 0 comando e seguro. A von
tade geral, inflexivel. E: avanc;ar. 

0 Brasil pode contar hoje, como nunca, com 
a coragem de seus filhos eo poderoso apoi() 
das nac;6es amigas, coriquistado gra<;as a 
uma diplomacia pragmatica, agressiva como 
e do gosto de n6s Iatinos, austera como con
vern ao Brasil. 



azeredo da silveira analise 
Entrevista do Chanceler Azeredo da t d If t• 
Silv~ira ao jor~alista Rene Arteaga, as pe c 0 s a p 0 I I c a 
do JOrnal mex1cano Uno Mas Uno, 

concedida em seu gabinete no • d b •1 
Palacio ltamaraty de Brasilia, e xte r I 0 r 0 r as I 

em 21 de dezembro de 1977. 

Pergunta - Quais resultados, Senhor Mi
nistro, o Senhor espera da visita do Presi
dents Geisel ao Mexico? 

Resposta - Creio que a visita do Presidente' 
Echeverria ja incrementou bastante as rela
~6es entre Brasil e Mexico. Em primeiro 
Iugar, evidentemente, as rela~6es polfticas 
no sentido de que o interd1mbio de opini6es 
foi importante. 0 conhecimento recfproco 
foi ampliado. Tambem o intercambio tecno-
16gico, que tern sido muito importante em 
nossas rela~6es, come~ou a crescer desde 
entao. E o comercio, tambem. Estou seguro 
de que a visita do Presidente Geisel ao 
Mexico, a convite do Presidente Portillo, re
presentara urn passo a mais e muito grande. 
Nossos pafses estao passando por memen
tos de desenvolvimento econ6mico muito 
parecidos. 

Pergunta - A segunda questao se relaciona 
com a ALALC e com o Pacto Andino: e cor
reto dizer que o Brasil e urn pais simpati
zante de uma profunda integra~ao latina
americana? 

Resposta - Sem duvida, apoiamos todos 
os esquemas de integra~ao latina-america-

na. Apenas somas realistas no sentido de 
que nao acreditamos que uns se confrontam 
com outros. Queremos que todos se com
pletem. Muitas vezes ate mesmo as rela
~6es bilaterais sao urn elemento muito im
portante de integra~ao latina-americana, 
quando produzem atividades comuns e soli
darias entre dois, tres e quatro pafses, o 
que ja passou a ser urn plano basico do 
SELA. 0 SELA busca isso. 

Pergunta - Senhor Ministro, pode-se afir
mar, com propriedade, que existe, segundo 
alguns jornais, urn esfriamento nas rela~oes 
Brasii-Estados Unidos por causa da polftica 
do Presidents Carter no tocante ao acordo 
nuclear Brasii-RFA e porque os E$tados Uni
dos, atraves da poHtica dos direitos humanos 
de Carter, aparentemente intervem em as
suntos nacionais de cada pais? 

Resposta - Vou responder de uma forma 
talvez mais otimista. Nao diria que ha con
fronta«;6es entre Brasil e EUA e que tenha 
havido deteriorat;ao em n,assas relat;6es. 
Primeiramente, creio que houve urn amadu
recimento nessas relat;6es. 0 Brasil e hoje 
urn pafs que sabe resistir a press6es sem 
se tornar excessivamente emocional. Tive-
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mos, digamos assim, um ano de relag6es 
um pouco mais dificeis com os EUA, po
rem sem criar um sentimento global anti
norte-americana no Brasil. lsto e muito im-

' portante. Ja sao relag6es mais maduras. 

Quanto ao acordo nuclear com a RFA, n6s 
o temos e nao vamos altera-lo: e um ato 
jurfdico perfeito que vai ser cumprido com
pletamente pelo Brasil. E e um assunto en
tre a RFA e o Brasil, e nao um problema de 
outros paises. 0 terceiro ponto e que du
rante a campanha presidencial nos EUA 
foram feitos muitos ataques ao Memorando 
de Entendimento que o Secretario de Esta
do norte-americana Henry Kissinger firmou 
com o Brasil. Desde entao, as coisas muda
ram muito porque foi o proprio Secretario 
de Estado Cyrus Vance quem me declarou, 
por escrito, que esse Memoranda de Enten
dimento esta de pe. Assim, creio que nossas 
relag6es estao melhorando e n6s temos tido 
muitos contatos. 

0 Senhor quer que tale sobre direitos hu
manos que o Senhor mencionou? Vou ex
plicar a posigao brasileira. A politica sobre 
direitos humanos e uma coisa que tem uma 
forga intrinseca extraordinaria, dado seu 
carater etico. E para n6s e importante qu~ 
o Brasil seja um pais que declare - como 
o faz - que respeita os direitos humanos 
e que fiscaliza o respeito aos direitos hu
manos. Eu mesmo disse isso em meu dis
curse nas Nag6es Unidas. Mas a responsabi
lidade e nacional. 

Pergunta - 0 Brasil e urn pais que sempre 
tern estado nos foros internacionais ao lado 
do Terceiro Mundo, seja na UNCTAD, seja 
na Conferencia Norte-Sui. Esta politica de 
desenvolvimento tambem se aplica na poli
tica interna brasileira? E congruente com a 
politica interna do Brasil? 

Resposta - Sem duvida. 0 Brasil e um pais 
que precisa ter sempre uma preocupagao 
social indispensavel. E: pais que, alem de 
se desenvoiver, tem de fazer investimentos 
de retorno Iento para integrar areas ao pro
gresso economico. E isso tem apenas um 
sentido: o social. Os programas sociais do 
Brasil sao enormes. Por exemplo: todos os 
alunos de escola primaria, no Brasil, tem 
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uma merenda gratuita. E: o programa social 
mais caro que existe na America Latina. 

Pergunta - Esta pergunta e relacionada 
com o Tratado de Tlatelolco. 0 Brasil nao 
assinou todos seus aspectos ... 

Resposta - Nao, o Brasil nao s6 assinou 
como ratificou o Tratado. Apenas o Brasil, 
ao assinar e ratificar, ja assumiu o compro
misso de nao fabricar armas nucleares. Aqui 
e que existe uma grande confusao. Quere
remos que a zona desnuclearizada seja 
realmente desnuclearizada. Por isso, exigi
mas que as superpotencias firmem os pro
tocolos. Mas quanta ao compromisso de 
fabricar, nao, porque o dia em que um pais 
firma e ratifica nao pode ir contra isso, o 
Senhor compreende? 

Pergunta - Com sua permissao, agora a 
ultima pergunta. A viagem ao Mexico do 
Senhor e do Presidente Geisel significa -
esta e uma pergunta e nao uma opiniao -
que o Brasil busca urn aliado natural do 
ponto de vista politico e nao apenas econo
mico? 

Resposta - Sem duvida. N6s nao temos 
nenhuma confrontagao entre n6s. Funciona
mos em esferas distintas. Temos um deter
minado peso. Entao, quando o Brasil e o 
Mexico se entendem, as coisas se facilitam 
em todas as areas. Esta e a minha convic
<;ao. 

Pergunta - Alguma coisa mais que o Se
nhor gostaria de acrescentar? 

Resposta - Gostaria de dizer que me sinto 
muito ligado ao Mexico. Estive Ia mais de 
uma vez. Creio que o mexicano e um povo 
muito parecido com o brasileiro. Temos or
gulho de sermos mestigos, coisa que e rara 
no mundo. lsso e uma coisa que nos une 
muito (0 jornalista interrompe: "Ha um mun
do magico aqui no Brasil"). Que e uma coisa 
extraordinaria, que existe tambem no Mexi
co. Por isso ha um capital· de simpatia tao 
grande no Brasil pelo, Mexico. Porque sao 
caminhos distintos, com resultados distin
tos, porem com grandes afinidades. 



protocolo aperfeic;oa convenc;ao 
Discursos do Secretario-Geral 

do Ministerio da Fazenda, b •1 • • 
Jose Carlos Freire, e do Emba_ixador japo!l~s. r OSI 91 ro-1 a pon esa 

Kenzo Yosh1da, no Palac1o 
ltamaraty de Brasilia, em 29 

de novembro de 1977, por ocasiao b 
da troca dos instrumentos de ratificac;ao so r e 

do Protocolo que modifica a bitributac;ao 
Convenc;ao Brasii-Japao sabre Bitributac;ao. 

0 SECRETARIO-GERAL 

Senhor Ministro das Relac;6es Exteriores, 

Senhor Embaixador, 

~ com grande satisfac;ao que participo hoje 
da cerim6nia da troca dos instrumentos de 
ratificac;ao do Protocolo firmado entre o 
Brasil e o Japao, em T6quio, a 23 de marc;o 
de 1976, que modifica e complementa a 
Convenc;ao para evitar a dupla tributac;ao em 
materia de impastos sabre rendimentos que 
data de 1967. 

As Convenc;oes dessa especie vern sendo 
utilizadas pelo Governo brasileiro como um 
instrumento de polftica econ6mica, visando 
a incrementar o fluxo de investimento di
reto estrangeiro para o Pafs, reduzir o custo 
do dinheiro e da tecnologia importados, per
mitir uma maior flexibilidade na utilizac;ao 
da legislac;ao do impasto de renda brasilei
ro, assim como facilitar o funcionamento de 
empresas brasileiras no exterior. 

A Convenc;ao assinada em 1967 impulsionou 
consideravelmente as relac;6es economicas 
entre o Brasil e o Japao. Os investimentos 
japoneses que, em 1971, figuravam em seti
mo Iugar na ordem dos investimentos es
trangeiros no Brasil passaram a ocupar, em 
1976, o terceiro Iugar. 0 montante desses 
investimentos passou de cento e vinte mi
lh6es de d61ares para um bilhao e cinco 
milh6es de d61ares, com um aumento apro
ximado de setecentos par cento, o maior do 
perfodo. 0 Japao tornou-se tambem um 
grande supridor de creditos e financiamen
tos, bern como de tecnologia para o Brasil. 

0 protocolo, cujos instrumentos de ratifica
<;ao ora estao sendo trocados, aperfeic;oou a 
Convenc;ao existente, estabelecendo uma 
maior precisao nos nfveis de tributac;ao dos 
dividendos, juros, royalties e rendimentos 
de assistencia tecnica e, principalmente, in
troduzindo mecanismos pelos quais os in
centives fiscais conce.didos pelo Governo do 
Brasil nao serao afetados ou anulados pela 
legislac;ao do impasto de renda japones. 
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Congratulo-me, portanto, com o Governo do 
Japao, pela cerimonia que acaba de ser 
realizada, persuadido de que nossos gover
nos, e sobretudo os empresarios de nossos 

• pafses, saberao valer-se das possibilidades 
que assim se oferecem para a mutua coo
perac;ao entre nossos dois povos. 

0 EMBAIXADOR 

!:: urn motivo de grande alegria para mim, 
a realiza~ao, hoje, da troca de instrumentos 
de ratifica~ao do Protocolo que modifica e 
complementa a "Conven~ao entre o Japao 
e os Estados Unidos do Brasil destinada a 
evitar a dupla tributac;ao em materia de im-

posto sabre rendimentos", cujo novo texto 
entrara em vigor a partir de janeiro do ano 
vindouro, o que tern grande significado na 
promo~ao do interdimbio economico e cul
tural entre os dois palses. 

Este Protocolo foi assinado em T6quio, em 
marc;o do ano passado, e era esperado que 
entrasse em vigor com a maier brevidade. 
Acredito e espero que, com a troca do ins
trumento de ratificac;ao, hoje, a relac;ao de 
amizade e o intercambio economico e cul
tural entre o Japao e o Brasil, tradicional
mente estreitos, sejam cada vez mais forta
lecidos, proporcionando o desenvolvimento 
economico para ambos os pafses. 

Nesta opor~unidade, desejo apresentar os 
meus respeitosos cumprimentos as autori
dades brasileiras que nao mediram esfor~os 
para a conclusao e ratificac;ao deste Proto
colo.* 

* Na pagina 131, sec;ao Tratados, Acordos, Convenios, a Ata da troca dos irtstrumentos de ratifica
c;ao do Protocolo que modifica e complementa a Convenc;ao Brasii-Japao sabre bitributac;ao e o texto 
do Protocolo; na sec;ao Notfcias, pagina 145, uma informac;ao sabre o evento. 
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camara dos deputados publicara 
Discurso de Azeredo 
da Silveira, em 2 de d t d I h 

por oca~i~~e~~r~s~i~~(J~ 0 c u men 0 s 0 cons e 0 
de convenio entre a Camara dos Deputados 

e o Ministerio das Relacoes Exteriores d t d • • I 
para a publicacao das consultas da secao de e es a 0 1m pert a 
estrangeiros do Conselho de Estado Imperial. . 

Senhor Presidente, 

Esta cerim6nia representa a concretizac;:ao . 
de uma feliz iniciativa de seu ilustre ante
cessor na Presidencia da Camara dos Depu
tados, o Doutor Celio Borja, em boa hora 
retomada, com perseveranc;:a e entusiasmo 
por Yossa Exceh~ncia. Sinto-me feliz de po
der participar deste ato, e de, com o meu 
comparecimento ao Gabinete de Vossa Ex
cel€mcia para a assinatura do presente con
venia, testemunhar 0 aprec;:o do ltamaraty 
por essa iniciativa e o apoio que a ela pre
tendemos dar. 

Sou grato a Camara dos Deputados, e, em 
particular, a Yossa Excelencia pelo empenho 
colocado na realizac;:ao do empreendimento 
que este Convenio vern possibilitar. 

As consultas da Sec;:ao de Estrangeiros do 
Conselho de Estado representam urn riquis
simo manancial de informac;:6es sobre o al
vorecer da diplomacia brasileira e sobre o 
desenvolvimento da politica externa do Im
perio, num periodo extremamente impor-

tante da Hist6ria patria - o da formac;:ao e 
consolidac;:ao da nossa vida soberana. Par 
essa documentac;:ao a disposic;:ao dos estu
diosos e do grande publico e uma iniciativa 
que exalta a Camara dos Deputados e o 
ltamaraty. Tanto mais quanta, infelizmente, 
nao se formou, ainda, no Brasil, o habito 
da publicac;:ao sistematica de documentos 
fundamentais para a compreensao da His
t6ria nacional. 

As Consultas serao publicadas em sua inte
gridade, sob rigorosa supervisao quanto a 
sua cronologia e autenticidade, em edic;:6es 
anotadas para a melhor inteligencia possivel 
dos textos. 

Estou certo, Senhor Presidente, que esse 
empreendimento marcara urn momenta im
portante na pesquisa hist6rica e na divul
gac;:ao documental no Brasil. Felicito Yossa 
Excelencia por mais essa contribuic;:ao pres
tada a causa da cultura no Brasil, entre 
tantas outras que tern de.stacado a atividade 
publica de Yossa Excelencia. 
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relac;oes diplomaticas 

brasil cria m1ssao diplomatica 
nos emirados arabes unidos 

Pelo Decreta n.0 80.896 de 1.0 de dezembro 
de 1977, foi criada a Missao Diplomatica do 
Brasil nos Emirados Arabes Unidos, com 
sede em Abu Dabi, tornando insubsistemte 
o artigo 2.0 do Decreta n.0 74.265, de 8 de 
julho de 1974, que a criou cumulativamente 
com a Embaixada no Reino da Arabia Sau
dita. 

designa~;ao de 
embaixadores brasileiros 

Helio Antonio Scarabotolo, junto a Dinamar
ca, em novembro de 1977; 

Fernando Paulo Simas Magalhaes, junto ao 
Governo da Costa Rica, em novembro de 
1977; 

Luiz Augusto Pereira Souto Maior, junto ao 
Governo da lrlanda (cumulativamente com 
a Missao junto as Comunidades Europeias), 
em novembro de 1977; 

Andre Teixeira de Mesquita, junto ao Gover
no da Islandia (cumulativamente com a 
Embaixada junto ao Governo da Austria), em 
novembro de 1977; 

ftalo Zappa, junto ao Lesoto (cumulativa
mente com a Embaixada junto ao Governo 
de Mo~ambique), em novembro de 1977; 

Geraldo Egidio da Costa Holanda Cavalcanti, 
junto a UNESCO, em dezembro de 1977. 

entrega 
de credenciais 

De Embaixadores brasileiros: 

Paulo da Costa Franco, ao Libano, em 6 de 
outubro de 1977; 

Carlos dos Santos Veras, ao Governo de 
Mauricio, em 19 de outubro de 1977; 

Carlos Frederico Duarte Gongalves, a Bel
gica, em 21 de outubro de 1977; 

Carlos dos Santos Veras, a Zambia, em 7 de 
novembro de 1977; 

Jose Oswald de Meira Penna, ao Equador, 
em 7 de novembro de 1977; 

Jorge de Sa Almeida, a Indonesia, em 9 de 
novembro de 1977; 

Jorge D'Escragnolle Taunay, ao Panama, em 
6 de dezembro de 1977; 
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Lauro Soutello Alves, as Filipinas, em 3 de 
dezembro de 1977. 

'Vasco Mariz, a Israel, em 13 de dezembro 
de 1977; 

Ronald Leslie Moraes Small, a Arg61ia, em 
14 de dezembro de 1977. 

De Embaixadores estrangeiros: 

Hans Jorg Kastl, da Alemanha CRFA) em 6 
de outubro de 1977; 

Parvan Alexandrov Techernev, da Butg~ria, 
em 6 de outubro de 1977; 
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Jan Kinast, da Polonia, em 13 de outubro de 
1977; 

Jean Beliard, da fran9a, em 13 de outubro 
de 1977; 

Hafford Philmore Brazane Babb, de Barba
dos, em 10 de novembro de 1977; 

Eduardo M. Zubia, do Uruguai, em 10 de 
novembro de 1977; 

Jose Antonio Moreno Ruffinelli, do Paraguai, 
em 19 de dezembro de 1977; 

Bashir Khalil Fadel, da Llbia, em 19 de de
zembro de 1977; 
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brasileiro da Comissao Juridica lnterameri-
, cana, 6rgao da Organizac;ao dos Estados 

America nos. 

Jurista de rename internacional, o professor 
Haroldo Valladao ja representou o Brasil em 
varies congresses e conferencias internacio
nais, tendo exercido diversas fun<_;oes pu-
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blicas, para o Governo brasileiro. Nascido 
em Sao Paulo, em 1901, formou-se pela Fa
culdade de Direito do Rio de Janeiro, em 
1921, e foi tambem, durante muitos anos, 
Consultor Jurfdico do Ministerio das Rela
c;oes Exteriores e professor de Direito lnter
nacional do lnstituto Rio-Branco. 

-h-----------------~ 
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rela~oes comerciais 

brasil participa de 103 mostras 
internacionais em 1978 

Em 1978, o Brasil devera se fazer represen
tar em 103 mostras internacionais, dentro 
do Programa de Feiras e Exposig6es prepa
rado pelo Ministerio das Relag6es Exteriores, 
que objetiva ampliar os horizontes para a 
colocagao de produtos e servigos brasileiros 
de exportagao. A participagao de empresas 
brasileiras nas feiras e exposig6es interna
ci?n?i~ constitui urn instrumento de grande 
ef1cac1a para a expansao das vendas exter
nas brasileiras, contribuindo para a melho
ria de nossa balanga de pagamentos. Por 
esse motivo, a presenga do Brasil nesses 
eventos vern crescendo aceleradamente nos 
ultimos anos, tendo passado de 65, em 1976, 
para 75, em 1977, e passando de 100 em 
1978. 

Com apoio do ltamaraty - que realiza es
tudos especializados de mercado, visando, 
principalmente, definir os melhores produ
tos para colocagao no exterior - o empre
sariado nacional tern uma excelente opor
tunidade para ampliar suas vendas e diver
sificar os cantatas com empresas e compra
dores estrangeiros, ja que os certames 
internacionais de que participara o Brasil 
estao distribufdos por todos os continentes. 
Na selegao dos eventos, para a participagao 
das empresas brasileiras, o Ministerio das 
Rel~g6es Exterior~s, l.eva em consideragao, 
bas1camente, o cnteno de busca de equili-

brio do comercio com os mercados ja tra
dicionais e de abertura de novas mercados. 
Assim, para 1978, o Programa de Feiras e 
Exposig6es do ltamaraty - dividido em 
mostras gerais e mostras especializadas, 
ambas com exibigao de produtos ou somen
te com estandes de informagao - preve a 
participagao de empresas brasileiras em 41 
exposig6es em pafses das Americas, 40 na 
Europa, 20 na Africa, Oriente Medio e Ex
treme Oriente, e duas no Sudeste da Asia 
e Oceania. 

Nas Americas, o Brasil participara de nove 
mostras gerais e de 22 mostras especializa
das, com exibigao de produtos, e de 10 cer
tames com estandes de informagao. Na 
Europa, os 40 eventos de que participarao 
as empresas serao 25 com exibigao de pro
dutos (sete mostras gerais e 18 mostras es
pecializadas) e 15 com estandes de infor
magao, enquanto que, dos 20 certames in
ternacionais na Africa, Oriente Medio e Ex
treme Oriente, 12 serao com exibigao de 
produtos (cinco mostras gerais e sete mos
tras especializadas) e oito com estandes de 
informagao. No Sudeste da Asia e Oceania, 
o Brasil participara de duas mostras gerais. 

46 empresas representam 
o brasil na feira ~e argel 

Pela quinta vez consecutiva, o Brasil parti
cipou da Feira lnternacional de Argel, na 
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Argelia, realizada de 21 de setembro a 7 
de outubro de 1977. Representaram o pais 
46 empresas produtoras de equipamentos 

, diversos, semimanufaturados, materias-pri
mas, produtos alimentares e industrializ~
dos, e outros. Ao final do evento, os exposl
tores nacionais haviam conseguido urn total 
de vendas no valor de 1 milhao e 700 mil 
d61ares. 

Com a participac;ao nessa mostra interna
cional, o Brasil ampliou a sua representa
c;ao em produtos, servic;os e tecnologia na 
Argelia, competindo com 45 palses do mun
do inteiro. Como vern ocorrendo, de ano 
para ano, a Feira lnternacional de Argel 
abriu tambem possibilidades para a indus
tria medinica e empresas brasileiras de en
genharia, planejamento, gerencia e projetos, 
atraves da criagao de associac;oes e com
panhias mistas para a produc;ao de equipa
mentos. 

produtos brasileiros 
na feira de cochabamba 

Cento e quarenta e uma empresas brasilei
ras participaram, de 15 a 30 de outubro de 
1977, da Ill Feira lnternacional de Cocha'
bamba, na Bolfvia, apresentando produtos 
de interesse para o mercado daquele pals, 
entre os quais, produtos alimentares, roupas, 
equipamentos industriais e maquinaria, ma
teriais para construgao civil, autom6veis, 
equipamentos agrlcolas, eletrodomesticos e 
outros. 0 total de vendas efetuadas pelos 
expositores brasileiros, segundo estimativas 
deles pr6prios, alcanc;ou a cifra dos 5 mi
lh5es de d61ares. 

A participagao do Brasil na Ill Feira lnter
nacional de Cochabamba revestiu-se de 
muita importancia para o incremento e a 
c?nsolidagao da corrente de exportagao na
ctonal para a Bolfvia. Cochabamba esta si
tuada no centro daquele pals, com exten
sos vales, onde se localizam importantes 
plantagoes de cereais, razao pela qual a 
cidade e conhecida como o "celeiro da Bo
livia". Dista 500 km da cidade de La Paz, 
comunicando-se com esta atraves de redo
via e ferrovia, estando tambem ligada por 
ferrovia com Santa Cruz de La Sierra. 
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visita de astrom intensifica 
intercambio comercial com a suecia 

0 Secretario-Geral do Ministerio das Rela
goes Exteriores da Suecia, Embaixador 
Sverker Astrom, visitou o Brasil, no perlodo 
de 21 a 30 de outubro de 1977, mantendo 
inumeros cantatas com autoridades brasi
leiras e empresarios de seu pals. A visita 
de Sverker fez parte de uma missao espe
cial, que incluiu diversos palses com os 
quais a Suecia mantem importantes rela
goes economicas e de amizade. 

Durante sua estada no Brasil, o Embaixador 
Sverker Astrom avistou-se com a comunida
de empresarial sueca no Rio de Janeiro e 
em Sao Paulo, e foi o principal orador do 
Encontro Anual da Camara de Comercio 
Sueco-Brasileira, realizada na capital pau
lista a 25 de outubro. Em Brasilia, Astrom 
entrevistou-se com o Ministro de Estado das 
Relagoes Exteriores, Antonio F. Azeredo da 
Silveira, e com o Ministro da Fazenda, Ma
rio Henrique Simonsen. 

Dentro da programagao de sua viagem ao 
Brasil, Sverker Astrom participou tambem 
de urn almogo oferecido pelo Chanceler 
Azeredo da Silveira, no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, no dia 26 de outubro, e de urn 
coquetel que lhe foi oferecido, no mesmo 
dia, pelo Embaixador da Suecia e Senhora. 
Ainda na capital brasileira, Astrom proferiu 
uma palestra no ltamaraty e ofereceu urn 
almogo, na Embaixada da Suecia, aos jor
nalistas do setor de politica externa. Nos 
dias que passou em Sao Paulo, o Secreta
rio-Geral do Ministerio das Rela!f6es Exte
riores da Suecia visitou industrias suecas e 
a sede do jornal 0 Estado de Sao Paulo, on
de concedeu uma entrevista, e fez uma vi
sita de cortesia ao Governador daquele Es
tado, Paulo Egydio Martins. 

A visita do Embaixador Sverker Astrom teve 
como objetivo principal o desenvolvimento 
do intercambio comercial entre os dois pai
ses. 0 Brasil e urn dos mais importantes 
mercados da Suecia fora da Europa e suas 
exportagoes para ca, que vern atingindo uma 
quantia anual de 200 milhoes de d61ares, 
cobrem uma ampla gama de produtos in
dustrializados de alta qualidade, tais como 
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1 . ' maquinaria eh~trica e mecanica, equipa~ 

mento de telecomunicac;oes, ac;os especiais 
e outros. 

comissao de coordena~ao 
chileno-brasileira reune-se em brasilia 

Para tratar do intercambio comercial, trans~ 
portes, turismo e outros aspectos das rela
<;oes entre o Brasil e o Chile, reuniu-se, de 
8 a 10 de novembro de 1977, no Palacio 
ltamaraty de Brasflia, a Comissao Especial 
de Coordenac;ao Chileno-Brasileira, criada 
em 1966 com o objetivo de analisar assun
tos de interesse para ambos os paises. 

Os resultados da reuniao, que foi a quarta 
a ser realizada no quadro institucional das 
rela<;oes entre o Brasil e o Chile tiveram 
par finalidade proper aos respectivos Go
vernos as medidas julgadas pertinentes na 
ocasiao. A primeira reuniao da Comissao 
Especial de Coordena<;ao Chileno-Brasileira 
foi efetuada em 1966, na cidade do Rio de 
Janeiro. A segunda, desdobrada em duas 
fas~s, foi consumada em Santiago, no mes 
de JUiho de 1968, e no Rio de Janeiro, em 
agosto daquele ana, tendo a terceira sido 
feita na cidade de Santiago em julho de. 
1974. , 

empresas brasileiras vendem 
US$ 22 milhoes na feira de santiago 

Cerca de 22 milhOes de d61ares foi o total 
das vendas efetuadas par mais de 200 em
presas brasileiras que participaram da XV 
Feira lnternacional de Santiago, realizada 
entre 27 de outubro e 13 de novembro de 
1977, na capital chilena. Esta foi a setima 
vez que o Brasil participou daquela expo
si<;ao no Chile, ocupando urn pavilhao de 
8.125 metros quadrados, nos quais foram 
apresentados diversos produtos de fabrica
c;ao nacional, tais como maquinas operatri
zes e industriais, vestuario, eletrodomesti
cos, materi~is para constru<;ao civil, auto
m6veis, guindastes, equipamentos hospitala
res, tecidos, brinquedos e outros. 

Com o sucesso alcan<;ado pelo Brasil nas 
feiras anteriores, realizadas naquele pais, e 
estimulado pelo grande interesse do empre
sariado em geral, o Ministerio das Rela<;oes 
Exteriores resolveu ocupar este ano uma 
area ainda maior do que em 1976. Assim, 
coube aos expositores nacionais uma area 
coberta de 5.625 metros quadrados para a 
exposi<;ao de seus produtos, a maior area 
ocupada pelo Brasil em feiras internacionais. 
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os acordos 
brasil-venezuela 

Convenio de Amizade e Coopera!fiiO, 
Convenio Complementar ao Convenio 
Basico de Coopera!;lio Tecnica em 
Materia Sanitaria para o Meio Tropical 
e Acordo de Assistencia Recfproca 
para a Represslio do Tratico llfcito de Drogas 
que Produzem Dependencia, entre o Brasil 
e a Venezuela, assinados no Palacio 
do Planalto, em Brasilia, em 17 de 
novembro de 1977, pelos Chanceleres 
brasileiro, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e venezuelano, Sim6n Alberto Consalvi; 
troca de Notas entre os dois Chanceleres, 
na mesma data, sobre o intercambio 
bancario e sobre a entrada em vigor do 
Acordo Complementar ao Convenio Basico 
de Coopera!fliO Tecnica, assinado em 
Brasilia, em 16 de novembro de 1977, pelos 
presidentes do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico 
(CNPq), Jose Dion de Melo Teles, e do 
Conselho Nacional de Pesquisas Cientfficas 
e Tecnol6gicas da Venezuela (CONICIT), 
Pedro Obregon. 

CONV£NIO DE AMIZADE E COOPERACAO 

Sua Excelencia o Senhor Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Ernesto Geisel, 

e 

Sua Excelencia o Senhor Presidente da Republica 
da Venezuela, Carlos Andres Perez, 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergAncias tacitas e 
maximizar o produto das negocia~oes 
inspiradas no interesse nacional das 

partes, uma vez que os tratados s6 sao 
realmente estaveis e duradouros na 

medida em que representam a 
harmoniza!fao de posi!f6es, condi!fao 

imprescindlvel a perenidade dos 
pactos" - Azeredo da Silveira. 

lnspirados pelo prop6sito de reafirmar os frater
nos lac;:os de amizade que unem o Brasil e a Ve
nezuela, 

Conscientes dos esforc;:os que desenvolvem ambos 
os pafses no sentido de uma participac;:ao mais 
justa e racional de suas economias no contexto 
mundial, bern como do amplo campo de coinci
dencias e de possibilidades que oferecem ac;:6es 
convergentes dos dais pafses; 

Convencidos da necessidade de promover e forta
lecer sistemas de cooperac;:ao, no contexto das re
lac;:6es bilaterais, regionais e multilaterais que man
tern ambos os pafses; 

Animados do desejo de incentivar medidas capazes 
de facilitar essa cooperac;:ao; 

Reconhecendo as vantagens recfprocas resultantes 
da plena utilizac;:ao das potencialidades que ofere
cem suas economias, no contexto de suas pr6prias 
prioridades de desenvolvimento; 

Decididos a levar avante programas que tenham 
por objetivo o incentivo das relac;:6es entre si, com 
outros pafses da regiao e fora desta, nos campos 
de interesse recfproco; 

Resolvem celebrar o presente Convenio de Amiza
de e Cooperac;:ao e, para esse tim, nomeiam os se
guinte Plenipotenciarios: 

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil, a 
Sua Excelencia o Senhor Embaixador Antonio F. 
Azeredo da Silveira, Ministro d~ Estado das Rela
c;:6es Exteriores; 

0 Presidente da Republica da Venezuela, a Sua 
Excelencia o Senhor Doutor Simon Alberto Consal
vi, Ministro das Rela<;6es Exteriores, 
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Os quais acordam o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes convem. em instaurar e ap~r
feicoar mecanismos de entend1mento e cooperac;ao 
sobre assuntos de interes.se comum, tant~ no pla
no bilateral como no regional e no multilateral. 

artigo II 

Os mecanismos a que se refere o Artigo I proces
sar-se-ao por via diplomatica, por intermMio da 
~mi~~~~ d~ CMr~~M¢~6 QrMil~ir~V~M~u~lana 
ou outros meios de mutua conveniencia. 

artigo Ill 

Fica instituida a Comissao de Coordenac;ao Brasi
leiro-Venezuelana, que tera por finalidade forta
lecer no contexte dos interesses e obrigac;oes que 
tern ambos os pafses decorrentes dos seus com
premisses internacionais, a cooperac;ao entre os 
dois pafses, analisar e acompanhar os assuntos de 
interesse comum e propor aos respectivos Gover
nos as medidas que julgar pertinentes, especial-
mente nos seguintes campos: · 

a) projetos economicos relevantes para as rela
c;oes bilaterais e multilaterais; 

b) intercambio co mercia I e as medidas para. as
segurar seu incremento e diversificac;ao, com par
ticular enfase nas amplas possibilidades que exis
tem nas relac;oes do Pacto Andino com o Brasil; 

c) aperfeic;oamento dos meios de transportes e co
municac;oes entre os dois pafses; e 

d) cooperac;ao tecnica e intercambio cultural, ci
entffico e tecnol6gico. 

Paragrafo Onico: A Comissao de Coordenac;ao se 
compora de uma sec;ao de cada Parte, presidida 
pelos Ministros das Relac;oes Exteriores ou seus 
Representantes Especiais e integrada por Delega
dos designados pelos respectivos Governos. A Co
missao de Coordenac;ao reunir-se-a alternadamente 
no Brasil e na Venezuela, em data acordada por 
via diplomatica. 

A Comissao de Coordenac;ao podera estabelecer 
grupos mistos de trabalho para os campos que es
time conveniente. Os grupos de trabalho subme
terao seus relat6rios e resultados de suas ativida
des a Comissao de Coordenac;ao. 
A Comissao de Coordenac;ao examinara e propora 
a ambos os Governos a forma pela qual as atuais 
Comissoes Mistas se adequarao ao mecanisme con
templado no presente Convenio. 

artigo IV 

As Partes Contratantes se empenharao em lograr a 
progressiva ampliac;ao e diversificac;ao de suas re
lac;oes economicas, tanto no contexte bilateral, 
como regional e multilateral. 
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artigo Y 

Com o prop6sito de incrementar o comercio reci
proco e tendo em vista as necessidades de seus 
respectivos mercados e a adequada complemen
tac;ao de esforc;os, as Partes Contratantes p~omo
verao as iniciativas pertinentes para o fornec1men
to de produtos agricolas, industriais e outros, den
tro do contexte no qual se desenvolvem suas res
pectivas economias. 

artigo VI 

Conscientes dos beneficio~ ~~~ PQ~~r~Q re~~l\ar 
de uma estreita colabora<;ao na execu<;ao de seus 
pianos de expansao industrial, as Partes Contra
tantes encorajarao os investimentos de urn Pars 
no outro e entre os dois pafses e outros pafses da 
regiao, tanto do setor publico como do setor pri
vado. Para alcanc;ar este objetivo, dispoem-se a 
considerar f6rmulas que facilitem a celebrac;ao de 
acordos; de complementac;ao industrial e a esti
mular iniciativas, conjuntas ou de varios pafses 
com vistas a fortalecer os vfnculos entre as dua~ 
Partes e as ac;oes tendentes a uma integrac;ao mais 
ampla dos pafses da regiao. 

artigo VII 

Tendo presentes os programas de desenvolvimento 
brasileiros e venezuelanos, com efetiva incidencia 
no desenvolvimento economico e social, as Partes 
Contratantes comprometem-se a envidar esforc;os 
no sentido de facilitar a mutua participac;ao de 
suas empresas em projetos e obras em seus res
pectivos pafses ou em terceiros paises. 

artigo VIII 

Consider~ndo a relevancia do comercio fronteiric;o 
para a v1da normal das populac;oes de seus terri
t6rios confinantes, assim como para o processo lo
cal de desenvolvimento, as Partes Contratantes 
concordam em examinar as medidas capazes de fa
cilitar urn comercio fronteiric;o fluido, a fim de 
satisfazer as necessidades dessas populac;oes. 

artigo IX 

A fim de impulsionar a cooperac;ao no setor agro
pecuario, ambos os parses trocarao informac;oes e 
experiencias e se prestarao reciprocamente a maior 
assistencia possfvel em materia de pesquisa, pro
duc;ao e tecnica agrfcolas. 

artigo X 

As Partes Contratantes convem em estimular, ain
da mais, as atividades de cooperac;ao tecnica e ci
entffica previstas no Acordo Basico de Cooperac;ao 
Tecnica, de 20 de fevereiro de 1973. 

artigo XI 

A fim de facilitar o controle e erradicac;ao das 
epizootias incidentes nas areas fronteiric;as dos dois 
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l paises, as Partes Contratantes examinarao a pos

sibilidade de celebrar urn Acordo no campo da de
fesa sanitaria animal. 

artigo XII 

As Partes Contratantes concordam em promover, 
em regime da mais estreita colaborac;ao e canso
ante os instrumentos internacionais de que parti
cipem, politicas racionais de conservac;ao da flora 
e da fauna nos territ6rios adjacentes a fronteira 
entre os dois paises. 

artigo XIII 

As Partes Contratantes confirmam seu prop6sito de 
atualizar e fortalecer a cooperac;ao nas esferas cul
tural e educativa. 

artigo XIV 

Com o objetivo de propiciar a regufamentac;ao dos 
servic;os aereos entre o Brasil e a Venezuela, den
tro dos principios e disposic;oes da Convenc;ao sa
bre Aviac;ao Civil lnternacional, firmada em Chi
cago, em 7 de dezembro de 1944, as Partes Contra
tantes decidem promover a negociac;ao de urn acor
do de transportes aereos. 

artigo XV 

As Partes Contratantes reafirmam seu especial in
teresse em intensificar e facilitar os trabalhos 'que 
vern sendo realizados, com plene exito, pela Comis
sao Mista Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de 
Limites, em consonancia com a tradic;ao de en
tendimento e harmonia que tern prevalecido nessa 
materia entre os dois paises. 

artigo XVI 

Alem do presente Convenio e dentro do elevado 
espirito que o informa, as Partes Contratantes ce
lebrarao, sempre que as circunstancias o aconse
lharem, protocolos adicionais ou outros tipos de 
Atos lnternacionais sobre assuntos de interesse co
mum. 

artigo XVII 

0 presente Convenio entrara em vigor por troca de 
Netas entre os dois Governos e tera vigencia ate 
que as Partes Contratantes, mediante novo acordo, 
adotem decisao que estimem conveniente. 

Em te do que os Plenipotenciarios acima mencio
nados assinam o presente Convenio, em dois exem
plares, em portugues e espanhol, ambos os textos 
igualmente validos. 

Feito na cidade de Brasilia, aos 17 dias do mes 
de novembro de 1977. 

CONV~NIO PARA COOPERACAO SANITARIA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 
0 Governo da Republica da Venezuela, 

Conscios de que os problemas que incidem sobre 
a saude e o bem-estar das populac;oes do meio 
tropical de ambas as Republicas apresentam si
milaridades; 

Certos de que o resultado dos programas realiza
dos para o controle dos fatores ecol6gicos e sociais 
que condicionam os citados problemas podem me
lhorar substancialmente com o aproveitamento da 
experiencia adquirida em separado por ambos os 
paises; 

Convencidos da importancia de realizar esforc;os 
conjuntos para melhor utilizac;ao das mancionadas 
experiencias mediante programas de cooperac;ao 
tecnica; 

Desejosos de dispor das bases para a consecuc;ao 
desses objetivos; e 

Tendo presente o Convenio Basico de Cooperac;ao 
Tecnica, de 20 de fevereiro de 1973, vigente entre 
ambos os paises, 

Convem o seguinte: 

artigo I 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil (que 
doravante se denominara Governo do Brasil) e o 
Governo da Republica da Venezuela (que doravc.nte 
se denominara Governo da Venezuela) desenvolve
riio urn programa de cooperac;ao tecnica que com
preenda a administrac;ao sanitaria, a formac;ao de 
pessoal, a investigac;ao epidemio16gica e a pesquisa 
no campo da saude em ambientes tropicais. 

artigo II 

A cooperac;ao tecnica a estabelecer-se sera objeto 
de programas especificos entre os Ministerios da 
Saude de ambas as Republicas e compreendera 
entre outras, as seguintes areas: 

a. Epidemiologia tropical; 

b. Patologia tropical; 

c. Ecologia tropical; 

d. Profilaxia e terapeutica; 

e. Recursos instituciona is; 

f. Formacao de recursos humanos; e 

g. Pesquisa. 

A citada cooperac;§o podera assumir a forma de 
uma ou mais das modalidades seguintes: 

a. Assessoria tecnica em administrac;ao sanitaria, 
ensino e pesquisa; 
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b. Concessao de bolsas para formac;ao ou aperfei
c;:oamento de pessoal e intercilmbio de tecnologia; 

c. Utilizac;ao de meios institucionais dos centros 
especia I izados; 

d. Realizac;ao de projetos especificos de cuidados 
sanitarios, saneamento ambiental, habitac;ao rural 
e produc;ao de agentes bio16gicos e outros; 

e. Envio e intercambio de equipamentos, instru
mentos, materiais, agentes biol6gicos e outros ele
mentos de trabalho; 

f. lntercambio de informac;oes e de pub I icar;oes 
cientffico-tecn ico-admi n istrativas. 

artigo Ill 

Da Patologia Tropical. 

Fica decidida a realizac;ao de estudos sobre as en
fermidades infecciosas e parasitarias de maior in
cidencia e preponderancia no meio tropical con
siderado, e, principalmente, sabre a malaria, febre 
amarela, leishmaniose, tripanossomiase, micoses su
perficiais e profundas, hepatite e virus, arbovirose, 
hanseniase, oncocercose e outras. 

Desenvolver-se-a o conhecimento de enfermidades 
como a toxoplasmose, esquistossomose e daquelas 
cuja etiologia e patologia nao estao bern determi
nadas, assim como dos agravos a saude causados 
por animais pec;onhentos, doenc;as carenciais e al
guns tipos de acidentes freqi.ientes no mefo tro
pical. 

artigo IV 

Da Ecologia Tropical. 

As Partes convem em realizar pesquisas epidemio-
16gicas para determinar a incidencia, prevalencia, 
distribuir;ao e fatores que atuam na ocorrencia e 
propagac;ao de enfermidades tropicais, e estudos 11-
gados aos aspectos biomedico-sociais e de sanea
mento ambiental que permitam a pesquisa de me
canismos e processes que melhorem as condic;6es 
de saude dos habitantes e as condic;oes sanitarias 
das comunidades do meio tropical. Esses estudos 
incluirao os relacionados ao melhor conhecimento 
e utilizac;ao da fauna e flora que tenham impor
tancia direta ou indireta para a saude do homem. 

artigo V 

Dos Recursos lnstitucionais. 

Os programas de cooperac;ao tecnica entre am
bos os paises poderao incluir a coordenac;ao para 
o uso de recursos de instituic;oes de saude, de en
sino e de pesquisa, com o prop6sito de formar 
pessoal especializado; realizar pesquisas biomedi
co-sociais; elaborar e controlar a qualidade de pro
dutos terapeuticos e de laborat6rio, e realizar ou
tras atividades destinadas a aumentar os conheci
mentos a respeito da patologia e ecologia tropicais. 
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artigo VI 

Dos Recursos Humanos. 

Serao estabelecidos mecanismos de intercambio de 
peritos em administrac;ao sanitaria, ensino e pes
quisa, para a formac;ao e aperfeic;oamento de pes
soal profissional tecnico e auxiliar necessaria no 
campo da saude. Esses mecanismos compreenderao 
a concessao de balsas de estudos e outras facili
dades, para a formac;ao e aperfeic;oamento de pes
soal no outro Pais e sua participac;ao em eventos 
cientfficos organizados pelas Partes. 

0 treinamento de urn nacional de urn Pais no outro 
podera realizar-se atraves de visitas tecnicas cursos 
regula res, estagios em centres de en sino' IJU de 
pratica; seminaries, reun ioes, e balsas de viagem. 

artigo VII 

Dos Mecanismos Operacionais. 

Para coordenar as ac;oes conjuntas a empreender 
para o cumprimento dos objetivos do presente Con
venia, cada uma das Partes designara por via di
plomatica urn coordenador. 

Para cada programa especffico poder-se-a estabe
lecer os grupos de trabalho que forem necessaries. 
Tais grupos serao constitufdos por tecnicos dos dais 
pafses e poderao reunir-se em areas pr6ximas a 
fronteira para coordenar as atividades e adotar 
as tecnicas a serem utilizadas. 

artigo VIII 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a 
outra o cumprimento das formalidades requeridas 
no seu ordenamento jurfdico para a entrada em 
vigor do presente Convenio. Entrara em vigor na 
data da ultima das notificac;oes e tera vigencia ate 
que uma das Partes Contratantes notifique a outra 
por escrito sua decisao de denuncia-lo. A denuncia 
tera efeito ao termino de urn prazo de seis meses 
contados a partir da data da notificac;ao. 
Feito em dois exemplares, nos idiomas portugues 
e espanhol, sendo ambos igualmente validos. 
Firmado em Brasilia, em 17 de novembro de 1977. 

ACORDO PARA REPRESSAO DO TRAFICO 
llfCITO DE DROGAS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Venezuela, 
Reconhecendo que o trafico ilfcito e o uso indevi
do de drogas que produzem dependencia consti
tuem urn problema que afeta as comunidades de 
ambos os paises; 

Admitindo que as fronteiras territoriais dos dois 
paises possibilitam o tratico ilfcito de drogas; e 

Considerando que e seu dever combater esta mo
dalidade delitiva em todas as suas formas, 



Convem o seguinte: 

artigo 1.0 

As Partes Contratantes empreenderao todos os es
forc;:os no sentido de lograr a efetiva repressao do 
tratico ilfcito de drogas que produzem dependen
cia, mediante cooperac;:ao mutua. 

artigo 2.0 

Para os fins do presente Acordo entender-se-ao par 
drogas as substfmcias que aparecem enumeradas 
e descritas na Convenc;:ao Onica sabre Entorpecen
tes, de 1961, e no Convenio de Substancias Psico
tr6picas, de 1971, ambos documentos das Nac;:oes 
Unidas, assim como qualquer outra substancia que, 
a criteria dos dois Governos, deva ser assim con
siderada. 

artigo 3.0 

As Partes Contratantes comprometem-se a adotar 
as medidas legislativas e administrativas que to
rem necessarias para o cumprimento do presente 
Acordo. 

artigo 4.0 

Para alcanc;:ar os objetivos do presente Acordo, os 
servic;:os competentes encarregados da repressao do 
tratico ilfcito de drogas e OS organismos de saude 
de ambos os pafses manterao mutua assistencia 
tecnico-cientffica, assim como tambem estimularao 
o intercambio de informac;:oes sobre traficantes in
dividuais ou associados. 

artigo 5.0 

Para efeitos do presente Acordo, entende-se como 
Servi<;os Competentes os organismos policiais en
carregados da repressao do tratico ilfcito de dro
gas, em seus respectivos territ6rios. 

artigo 6.0 

As Partes Contratantes, por intermedio dos organis
mos responsaveis pela repressao do tratico ilfcito 
das substfmcias mencionadas no Artigo 2.0 , efe
tuarao as a<;6es necessarias para que os autores, 
cumplices e encobridores deste delito sejam sub
metidos a processo, observando as disposic;:oes le
gais vigentes em cada pafs. 

artigo 7.0 

As sentenc;:as condenat6rias pronunciadas por este 
delito serao comunicadas reciprocamente. 

artigo 8.0 

Os servi<;os competentes das Partes Contratantes 
devem realizar, pelo menos uma vez ao ano, uma 
reuniao num ou noutro Pals, alternadamente, para 
consultas e intercambio de informac;:oes, assim como 
avaliac;:ao dos resultados obtidos na repressao do 
tratico ilfcito de drogas. 

artigo 9.0 

As Partes Contratantes procurarao efetuar intercam
bio do pessoal de ~eus servi9os_ competentes para 
o estudo dos organ1smos e tecn1cas especializadas 
do outro Pafs, a fim de facilitar e promover o aper
feic;:oamento e a eficacia da luta contra o tratico 
ilfcito de drogas em seus respectivos territories. 

artigo 10 

As Partes Contratantes, em casas concretes de tra
fico ilfcito de drogas ou de atividades conexas que 
pela sua expressao e natureza interessem a ambos 
pafses, acordarao cooperac;:ao necessaria para a rea
lizac;:ao de opera<;oes conjuntas, em zonas de fron
teira. 

artigo 11 

As Partes CoRtratantes intensificarao medidas pare 
detectar e erradicar plantac;:oes e cultivos clandes
tinos dos quais possam ser extrafdas substancias 
consideradas como drogas na area de seus respec
tivos territ6rios. 

artigo 12 

Os organismos competentes de cada Pals acorda
rao, por via diplomatica, os procedimentos e meca
nismos necessaries que permitam uma adequada 
execuc;:ao do presente Acordo. 

artigo 13 

Gada uma das Partes Contratantes notificara a ou
tra o cumprimento das formalidades requeridas por 
seu ordenamento jurfdico para a entrada em vigor 
do presente Acordo, cuja vigencia se iniciara a par
tir da data da ultima das notificac;:oes. 

artigo 14 

0 presente Acordo vigorara ate que uma das Par
tes Contratantes notifique a outra, por escrito, de 
sua decisao de denuncia-lo. A denuncia tera efeito 
ao termino de urn prazo de seis meses contados a 
partir da data da notificac;:ao. 

Feito em dois exemplares, nos idiomas portugues e 
espanhol, ambos igualmente validos. Firmado em 
Brasilia, em 17 de novembro de 1977. 

TROCA DE NOTAS SOBRE INTERCAMBIO 
BANCARIO 

A Sua Excelencia o Senhor 

Doutor Simon Alberto Consalvi, 

Ministro das Relac;:oes Exteriores da Republica da 
Venezuela 
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Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota de 
Vossa Excelencia, cujo texto em portugues e o se
guinte: 

"Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
com o objetivo de informa-lo de que, de acordo 
com as conversacoes mantidas entre nossos dois 
Governos, se aceita a instala~;ao de uma sucursal 
de urn banco brasileiro na Venezuela e de urn ban
co venezuelano no Brasil. Contudo, e em virtude 
do difetente grau de desenvolvimento das econo
mias dos dois paises, assim como as caracteristi
cas e o alto nivel de internacionalizac;ao do banco 
brasileiro solicitante, e com o prop6sito de asse
gurar uma reciprocidade efetiva e o equilibria de 
beneficios para ambas as partes, fica entendido 
que as autoridades competentes de ambos os paf
ses autorizacao a abertura de novas sucursais para 
a consecuc;ao destes objetivos. 

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia tudo 
o que precede, confiante em que o seu Governo 
concordara com o Governo da Venezuela em que 
esta f6rmula representa urn fator fundamental para 
estimular e desenvolver 0 interd1mbio economico e 
financeiro entre a Venezuela e o Brasil. 

Tenho a satisfa~;ao de propor a Vossa Exceh!lncia a 
~e~~inte regulamentacao, como quadro operacional 
tn1c1al para a sucursal do banco brasileiro, na Ve
n~zuela, a .qual, com as correspondentes adapta
c;oe.s, respe1tado o principia da reciprocidade, se 
apl1cara a sucursal do banco venezuelano no Brasil: 

A) Operar;iies permitidas: 

1l Adquirir, vender, descontar e redescontar sa
ques, !etras de cambia, notas promiss6rias, warrants 
e qua1squer outros documentos de cn§dito que cor
respondam a operac;oes de legitime carater comer
cia!, industrial, agricola ou de services observados 
os prazos legais de vencimento. Quando se tratar 
de efeitos de comercio provenientes de opera~;oes 
de compra e venda com reserva de dominio, o con
junto destas operacoes nao podera exceder a per
centagem que, relativamente as aplicac;oes da su
cursal, determinar a autoridade competente em con
formidade com a lei. De qualquer forma, a referida 
percentagem nao podera ser superior a vinte por 
cento (20%); 

2) Conceder adiantamentos, sob garantia dos do
cumentos de credito mencionados no item prece
dente, ate noventa par cento (90%) do valor nomi
nal dos referidos documentos, observados os prazos 
legais; 

3) Conceder creditos em conta corrente ou sob a 
forma de saques a descoberto. A quantia total des
tes creditos, que nao disponham de garantia por 
parte do beneficiario, nao poderc't exceder a cinco 
por cento (5%) do total do ativo da sucursal; 

4) Adquirir e vender titulos da dfvida publica na
cional; 
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5) Adquirir e vender titulos emitidos ou avaliza
dos por institutes autonomos ou empresas estatais; 

6) Adquirir ou vender OS tftulos de credito emi
tidos pelo Banco Central; 

7) Adquirir e vender obrigac;oes emitidas por orga
nismos financeiros publicos internacionais, nos 
quais a Venezuela tenha participac;ao; 

8) Adquirir e vender obrigac;oes de empresas pu
blicas e privadas de primeira ordem, de valor es
tavel e facil realizac;ao. Em nenhum caso porem 
os investimentos nesse tipo de titulos poderao ex: 
ceder a trinta por cento (30%) do capital registra
do e reservas da sucursal. Os investimentos desta 
natureza, cujo vencimento exceder a tr~s (3) anos 
contados ~ partir da _data da aquisicao, nao poderao 
ser supenores a qumze por cento (15%) do capi
tal registrado e reserva da sucursal; 

9) Conceder adiantamentos por prazo nao supe
rior a dois (2) anos, garantidos pelos tftulos men
cionados nos itens anteriores. Tais adiantamentos 
poderao atingir ate noventa por cento do valor de 
mercado dos referidos titulos; 

10) Receber dep6sitos a vista e a prazo, estes ul
ti.!T'os. documentados com certificados nao nego
c1ave1s; 

11) Conceder creditos com garantia real, aval ou 
fian~a de. primeira ordem, destinados a produ~;ao 
ou fmanc1amento da compra, venda, importa<;ao ou 
exportac;ao d_e bens de capital, observados os pra
zos de venc1mento. 0 valor total de tais creditos 
nao po~era exceder a vinte e cinco por cento (25%) 
dos at1vos da sucursal nem a setenta e cinco por 
cento (75%) do valor da garantia; 

12) Conceder cred!tos de qualquer outra especie, 
com ou sem garant1a, par prazo nao superior a dois 
(2) anos; 

13) ,R~alizar operac;oes "de reparto", aceitar a 
custod1~ de fundo~, titulos e objetos de valor; pres
tar serv~c;os de ca1xas de seguran~,:a; atuar como fi
duciaries e executar mandatos, comissoes e outros 
encargos de confian~;a; sacar e transferir fundos 
em escala internacional; comprar e vender divisas 
e moedas estrangeiras sem prejuizo do previsto na 
legislac;ao local; 

14) Vender divisas adquiridas direta ou indireta
mente do Banco Central da Venezuela, nas condi
c;oes que este estabelecer; 

15) Realizar as demais operac;6es compatfveis e 
inerentes aos bancos comerciais, com as limitac;oes 
que estabelecerem as autoridades competentes, em 
conformidade com a lei. 

B) Operar;iies proibidas: 

1) Ter obrigac;6es exi.gfveis a vista ou a prazo num 
montante que exceder a seis (6) vezes o capital 
registrado e reservas, salvo as que tiverem encaixe 
de cern por cento (100%) em moeda de curso legal, 



depositado no Banco Central. Para tanto ficarao 
excluidas as operar;oes de fideicomisso, mandates, 
comissao e outros encargos de confianr;a; 

4) Ter obrigar;oes contingentes num montante que 
exceder de duas (2) vezes o capital registrado e re
servas. Para tanto, nao se computarao compromis
sos irrevogaveis contraidos em decorrencia de car
tas de credito destinadas a amparar a importar;ao 
de bens de capital, sempre que os ditos bens ve
nham consignados a sucursal e o financiamento ou 
a liquidar;ao estejam garantidos; 

3) Adquirir ar;oes num montante superior a vinte 
por cento (20%) de seu capital registrado e reser
vas, ou as de uma companhia num montante su
perior a dez por cento (10%) do capital integrali
zado da mesma. Nao poderao exceder a sete por 
cento (7%) do capital registrado e reservas da su
cursal os investimentos feitos por esta em ar;oes 
de urn mesmo tipo de empresas; 

4} Ter investido ou aplicado em qualquer forma, 
por conta pr6pria, em moeda ou valores estrangei
ros, parcela superior a cinco por cento (5%) dos 
dep6sitos recebidos em bolivares, salvo investimen
tos ou aplicar;oes que correspondam as operar;oes 
de financiamento de exportar;oes autorizadas neste 
documento; 

5} 0 montante dos emprestimos e creditos em 
moedas estrangeiras concedido pela sucursal nao 
devera exceder o montante do respective capital· 
registrado, mais as obrigar;oes e dep6sitos contra
tados e recebidos nas respectivas moedas; 

6} Receber dep6sitos de poupanr;a de residentes 
na Venezuela e emitir bonus de poupanr;a; 

7} Receber dep6sitos do Governo e dos demais or
ganismos do setor publico ou de empresas nas 
quais aqueles tenham participar;ao majoritaria; 

8) Emitir certificados negociaveis de dep6sito; 

9) Emitir bonus e obrigar;oes de qualquer natu
reza; 

10) Vender ao Banco Central e nele descontar e 
redescontar documentos de credito; 

11) Solicitar adiantamentos ou qualquer outre tipo 
de assistencia financeira ao Banco Central; 

12} Conceder emprestimos, descontos, redescon
tos, adiantamentos ou creditos de qualquer tipo a 
funcionarios ou empregados do organismo encarre
gado de cumprir as funr;oes de insper;ao, vigilancia 
"! fiscalizar;ao da atividade bancaria no pais; 

13) Conceder emprestimos, descontos, redescontos, 
adiantamentos ou creditos de qualquer tipo, sem 
garantia especial, a pessoas que nao apresentem 
balanr;o ou demonstrative financeiro, per elas subs
crito e, elaborado no periodo de ate urn ano antes 
da data da apresentar;ao; 

14) Conceder emprestimos, descontos, redescon
tos, ou outorgar creditos ou garantias a uma s6 
pessoa fisica ou juridica num montante que exce
der no total a dez por cento (10%) do capital re
gistrado e reservas da sucursal, salvo as excer;oes 
expressamente previstas na legislacao local; 

15) Conceder emprestimos, descontos, redescontos 
ou adiantamentos garantidos com ar;Cies da sua ca
sa matriz; 

16) Ser proprietario de bens im6veis, salvo os que 
necessitar para a instalar;ao de seus escrit6rios e 
dep6sitos, e des que se vir obrigada a adquirir para 
assegurar seus direitos na cobranr;a de empresti
mos ou de outras obrigar;oes, observadas as nor
mas pertinentes da legislar;ao local; 

17) Cobrar juros sabre o valor total de cada ope
rar;ao de credito que realizar sem levar em conta 
as amortizar;5es do principal. Os juros deverao sem
pre ser calculados sabre os saldos devedores. As 
taxas de juros e de comissoes, assim como as de 
desconto aplicadas, nao poderao ser superiores as 
que fixar o organismo competente; 

18) Conceder financiamento, na oportunidade de 
venda de qualquer de seus ativos, por prazos supe
riores aos permitidos em lei; 

19) Por em circular;ao na Venezuela a moeda es
trangeira que receba. 

lgualmente se propoe que formem parte do regime 
transcrito as normas seguintes: 

·1. A sucursal estara submetida ao regime local 
aplicavel a atividade bancaria, particularmente no 
tocante a capital minima exigivel; encaixes espe
ciais, globais e seletivos; variar;ao des prazos, per
centagens, condir;oes, formalidades e limitar;oes 
estabelecidas em lei, insper;ao, vigilancia, fiscaliza
c;ao e sanr;oes aplicaveis. 

2. A autorizac;ao para a aumento do capital desti
nado a sucursal estara sujeita as seguintes con
dir;oes: 

a) que se capitalize o total das reservas; 

b) que o aumento permita manter ou lograr nivel 
de Iueras equilibrado com o que obteria a sucursal 
do banco venezuelano no Brasil. 

3. Em caso de reclamar;ao judicial interpo~ta con· 
tra a sucursal em decorrencia de operac;oes que 
lhe sao inerentes, 0 banco demandado nao podera 
invocar no processo, nem na etapa de execur;ao 
da sentenc;a respectiva, nenhuma imunidade per so
berania, da qual pudesse estar investido. 

4. Quando as circunstancias assim o determina
rem, os Governos do Brasil e da Venezuela proce
derao, de mutua acordo, a modificac;ao dos termos 
do regime de reciprocidade. Sem prejuizo do dis
peste na respectiva legislar;ao local, a autorizar;ao 
outorgada para o estabelecimento da sucursal po
derc\ ser revogada no caso de que tenham variado 
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as condic;:oes de reciprocidade e as partes nao ha
jam chegado a acordo sobre os novos termos da 
mesma. 

Em conseqi.iencia, caso o Governo do Brasil esteja 
de acordo, a presente nota e a de Vossa Excelencia, 
da mesma data, determinam o acordo de ambos os 
Governos para o estabelecimento da sucursal de 
banco brasileiro na Venezuela ou de uma sucursal 
de banco venezuelano no Brasil. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Ex
celencia os protestos de minha mais alta e distinta 
considerac;:ao." 

2. Em resposta, informo a Vossa Excelencia de 
que o Governo brasileiro concorda com os termos 
da Nota acima transcrita, a qual juntamente com 
a presente, passa a constituir urn Acordo entre nos
sos dois Governos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha mais alta conside
rac;:ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores do 
Brasil 

TROCA DE NOTAS PONDO EM VIGOR 0 ACORDO 
COMPLEMENTAR AO CONVE:NIO BASJCO DE 
COOPERACAO TECNICA 

A Sua Excelencia o Senhor 

Doutor Simon Alberto Consalvi, 

Ministro das Relac;:oes Exteriores da Republica da 
Venezuela 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de informar Vossa Excelencia do 
cumprimento, por parte do Brasil, das formalida
des necessarias para a entrada em vigor do Acordo 
Complementar ao Convenio Basico de Cooperac;:ao 
Tecnica, assinado em Brasilia, no dia 16 de no
vembro de 1977, entre os Presidentes do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6-
gico (CNPq), do Brasil, e do Conselho Nacional de 
Pesquisas Cientificas e Tecnol6gicas (CONICIT), da 
Venezuela. 

2. Em conseqi.iencia, a presente Nota e a de 
Vossa Excelencia, da mesma data e identico teor, 
determinam a entrada em vigor do referido Acordo 
Complementar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
cell~ncia os protestos da minha mais alta consi
derac;:ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 

Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores do 
Brasil 
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ACORDO PARA COOPERACAO CIENT[FJCA E 
TECNOLOGICA 

0 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTfFICO E TECNOL6GICO DO BRASIL (CNPq) 
e o CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS CIEN
TfFICAS E TECNOL6GICAS DA VENEZUELA 
(CONICIT), de acordo com o previsto no Convenio 
Basico de Cooperac;:ao Tecnica, firmado pelo Brasil 
e Venezuela, em 20 de fevereiro de 1973, resolve
ram celebrar o seguinte Acordo Complementar. 

artigo 1.0 

0 CNPq e o CONICIT se comprometem a executar 
urn programa de desenvolvimento e fortalecimento 
da pesquisa cientffica e tecnol6gica no ambito de 
seus respectivos paises. 

artigo 2.0 

Para a realizac;:ao deste programa, as Partes pode
rao utilizar qualquer dos seguintes mecanismos de 
cooperac;:ao: 

a. lntercambio de pesquisadores, cientistas ou tec
n61ogos e pessoal docente especializado; 

b. Realizac;:ao de projetos conjuntos de pesquisa 
cientffica e tecnol6gica; 

c. Organizac;:ao de seminarios e cursos de forma
c;:ao em qualquer area da ciencia e da tecnologia; e 

d. Qualquer outro mecanismo de intecambio que 
permita consultas recfprocas e intercambio de ex
periencias. 

artigo 3.0 

Os mecanismos de cooperac;:ao a que se refere o 
artigo anterior, assim como os correspondentes cro
nogramas de execuc;:ao, serao estabelecidos medi
ante atas das reunioes dos delegados de ambos 
os Conselhos e aprovados de comum acordo por 
via diplomatica. Os mecanismos e cronogramas se
rao revisados quando seja considerado conveniente. 

artigo 4.0 

As Partes acordam a promoc;:ao e o interd\mbio de 
informac;:ao sobre seus projetos de pesquisa, assim 
como de publicac;:oes e documentos cientfficos e 
tecnol6gicos relacionados com os mesmos. 

artigo 5.0 

As Partes se comprometem a estabelecer e coor
denar conjuntamente com as instituic;:oes interes
sadas no respectivo pais, as medidas necessarias 
para o andamento normal de cada projeto. 

artigo 6. 0 

No referente ao intercambio de pessoal especiali
zado, cada uma das Partes signatarias recebera 



anualmente visitantes qualificados, mediante pre
via acordo das mesmas, par meio de troca de notas 
diplomaticas. 

'artigo 7.0 

Cada Parte cobrira os gastos de transporte inter
nacional do pessoal especializado que enviar. Os 
gastos de estada e transporte interno correrao par 
conta da Parte anfitria. 

artigo 8.0 

As Partes abrirao anualmente creditos recfprocos 
em moedas nacionais para cobrir os gastos das ati
vidades previstas dentro do presente Acordo. 

artigo 9.0 

A instituic;ao que receber os visitantes devera ga
rantir a assistencia medica apropriada de acordo 
com as normas existentes no pafs anfitriao. No caso 
de nao existirem tais normas, a instituic;ao corres
pondente tamara sob sua responsabilidade os gas
tos decorrentes de acidentes ocorridos com visi
tantes, durante sua estada para a realizac;ao de 
atividades programadas, oferecendo-lhes uma pro
tec;ao equivalente a recebida em seu pafs de ori
gem. 

artigo 10 

Quando os projetos conjuntos de pesquisas e outros 
mecanismos de intercambio derem Iugar a impor
tac;ao de equipamentos e materiais, a Parte anti
tria gestionara perante as Autoridades competen
tes de seu pals, a isenc;:ao dos pagamentos de di
reitos alfandegarios e taxas de importac;:ao, de acor
do com o disposto no Convenio Basico de Coope
rac;:ao Tecnica, entre o Brasil e Venezuela, firmado 
em 20 de fevereiro de 1973. 

artigo 11 

Os casas nao previstos no presente Acordo, reger
se-ao pelas disposic;:6es contidas no Convenio Ba
sico de Cooperac;ao Tecnica, do qual e comple
mento. 

artigo 12 

0 presente Acordo tera a durac;ao inicial de tres 
anos. Sera tacitamente renovavel par perfodos 
iguais, 8 menos que seja denunciado par qualquer 
das Partes, com pelo menos tres meses de ante
cedencia. 

artigo 13 

0 presente Acordo podera ser denunciado par qual
quer dos Governos das Partes mediante notifica-

c;ao escrita par via diplomatica. A denuncia vigo
rara seis meses ap6s a data da notificac;ao. 
A denuncia do Acordo nao afetara os programas e 
projetos em execuc;ao, exceto se diferentemente 
seja acordado pelas Partes. 

artigo 14 

0 presente Acordo podera ser ampliado ou modifi
cado por decisao conjunta das Partes, acordado 
par via diplomatica. As alterac;6es que forem acor
dadas pelas Partes serao incorporadas ao texto do 
Acordo atraves de troca de notas diplomaticas. 

artigo 15 

0 presente Acordo redigido em portugues e em es
panhol, ambos os textos com igual validade, en
trara em vigor mediante troca de notas diploma
ticas. 

Firmado em Brasilia aos 16 dias do mes de no
vembro de mil novecentos e setenta e sete, em 
dais exemplares autenticos.* 

o acordo comercial 
brasil-liberia 

Acordo Comercial entre o Brasil e a Republica 
da Liberia, assinado no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 21 de novembro de 1977, pelo 
Ministro de Estado das Rela(;oes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e pelo 
Ministro liberiano da Industria, Comercio e 
Transportes, William E. Dennis Jr. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Liberia, 

Desejosos de promover numa base mutuamente 
vantajosa a cooperac;ao economica e comercial en· 
tre os dais pafses, 

convieram no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes adotarao todas ·as medidas 
necessarias para facilitar, estimular e desenvolver 
o intercambio comercial direto entre o Brasil e a 
Liberia, orientando-o para beneffcio mutua e no 
sentido do interesse economico dos dais pafses. 

* Na sec;ao Comunicados e Notas, pagina 135, o Comunicado do ltamaraty a imprensa sabre a visita 
do Presidente da Venezuela ao Brasil; na sec;ao Mensagens, pagina 141, o telegrama de Perez a 
Geisel agradecendo a acolhida no Brasil. 
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artigo II 

As Partes Contratantes concedem-se mutuamente o 
tratamento de na~ao mais favorecida em todos os 
assuntos relacionados com importa~ao e exporta
~ao. Esta cl~usula de nacao mais favorecida nao se 
aplicara, no entanto, a: 

(1) vantagens, concessoes e isen~oes que cada 
Parte Contratante tenha concedido ou venha a con
ceder a pafses limitrofes com o objetivo de faci
litar o transito fronteirico, ou a paises com os 
quais forma unioes aduaneiras, zona de livre co
mercia ou zona monetaria ja estabelecida ou que 
possa vir a ser estabelecida; 

(2) beneffcios especiais que cada uma das Partes 
Contratantes concedeu ou venha a conceder a ter
ceiro pais, em virtude de sua participa~ao em acor
dos comerciais multilaterais entre pafses em de
senvolvimento; 

(3) produtos importados do Brasil ou da Liberia, 
totalmente originarios de terceiros paises, sem pre
via autorizacao escrita entre as Partes Contra
tantes. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes conceder-se-ao, em confor
midade com suas respectivas leis e regulamentos, 
todas as facilidades possfveis para exportac;ao e 
importacao em seus respectivos territ6rios dos bens 
relacionados nos anexos "A" e "B" do presente 
Acordo. As listas de mercadorias constantes dos 
anexos "A" e "B" nao tem carater exaustivo e nao 
impedem as Partes Contratantes de comercializar 
produtos nao relacionados em qualquer dos anexcs. 

Para os fins deste Acordo, serao considerados origi
narios do territ6rio de cada uma das Partes Contra
tantes os bens produzidos ou manufaturados na
quele territ6rio, ou as mercadorias acabadas que 
tenham sido submetidas naquele territ6rio a um 
processo de transformac;ao final ou essencial que 
resulte numa alterac;ao substancial de suas carac
terfsticas ou de seu valor. 

artigo IV 

A fim de facilitar as relac;oes comerc1a1s recfpro
cas, as Partes Contratantes convieram em: 

(1) fornecer, mediante pedido, em conformidade 
com as leis e regulamentos vigentes em seus res
pectivos territ6rios, toda informac;ao necessaria sa
bre as possibilidades de fornecer bens e produtos 
originarios de seus respectivos territ6rios; 

(2) conceder liberdade de transito aos produtos 
originarios do territ6rio de uma das Partes e trans
portados atraves do territ6rio da outra Parte, em 
conformidade com as leis vigentes em seus respec. 
tivos territ6rios; 

(3) conceder liberdade de transito para produtos 
originarios ou procedentes de um terceiro pars e 
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transportados atraves do territ6rio de uma das Par
tes Contratantes tendo como destino o territ6rio 
da outra Parte Contratante, em conformidade com 
as leis e regulamentos que regem o transito de 
mercadorias em cada um dos territ6rios; 

(4) a fim de desempenhar as atividades relacio
nadas no Artigo IV § 2 e § 3, cada uma das Par
tes Contratantes concedera a outra todo o tipo de 
facilidades para utilizac;ao das instalac;oes por
tuarias, de armazenamento e de transportes, e, em 
geral, para a utilizacao dos servicos de todas as 
organizac;oes e estabelecimentos que contribuam 
para o desempenho daquelas atividades. 

artigo V 

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento do 
intercambio comercial entre os dois pafses, as Par
tes Contratantes, em conformidade com suas res
pectivas leis e regulamentos, e nas condic;oes acor
dadas pelas autoridades competentes de ambas as 
Partes, permitirao a realizacao de feiras e exposi
coes comerciais e conceder-se-ao reciprocamente 
todas as facilidades para a organizacao e opera
c;ao daqueles certames. 

artigo VI 

Os bens fornecidos no ambito deste Acordo nao 
poderao ser reexportados para um terceiro pais, 
em escala comercial, sem o previa consentimento 
das autoridades competentes do pais de origem de 
tais bens. 
Cada uma das Partes Contratantes se reserva o 
direito de informar a outra Parte, atraves dos ca
nais diplomaticos de praxe, sua intenc;ao de res
tringir a reexportac;ao, em escala comercial, de 
qualquer de seus produtos. 

artigo VII 

Todos os pagamentos entre os dois paises relatives 
as transac;6es previstas pelo presente Acordo serao 
efetuados em moedas conversfveis mutuamente 
acordadas, atraves dos canais bancarios normais. 
em conformidade com os regulamentos cambiais 
vigentes em seus respectivos territ6rios. 
As duas Partes Contratantes convem em trocar, 
mediante pedido, informac;ao entre as autoridades 
competentes sabre circulac;ao de meios de paga
mento e assuntos relacionados com controle de 
cambia. 

artigo VIJI 

Mediante solicitac;ao de uma das Partes, as Par
tes Contratantes consultar-se-ao reciprocamente sa
bre medidas destinadas a promover uma coopera
c;ao economica e comercial mais estreita, e/ou 
para resolver qualquer problema que possa surgir 
em decorrencia da impleiTJentac;ao do presente 
Acordo. 
A fim de assegurar efic,iencia na exportac;ao e im
portac;ao de bens entre os dois paises, as autori
dades competentes das Partes Contratantes se com
prometem a cooperar no fornecimento de toda in
formacao e documentac;ao pertinentes. 



artigo IX 

As Partes Contratantes, em conformidade com as 
leis e regulamentos vigentes em seus pafses, per
mitirao a livre importac;ao e exportac;ao dos se
guintes produtos: 

(1) amostras .de bens e material publicitario ne
cessaries tao-somente para a feitura de encomen
das e para publicidade; 

(2) bens, produtos e ferramentas a serem utiliza
dos na instalac;:ao de feiras e exposic;oes, sob con
dic;ao de que tais bens e produtos nao serao ven
didos, salvo em caso de pagamento de todos os 
impastos e taxas vigentes nos seus respectivos ter
rit6rios. 

artigo X 

As disposic;oes deste Acordo nao derrogarao as 
obrigac;oes internacionais vigentes em cada uma 
das Partes Contratantes. 

artigo XI 

0 presente Acordo tera validade por urn periodo de 
3 (tres) anos e continuara em vigor por periodos 
anuais sucessivos ulteriores, enquanto o Governo 
de uma das Partes Contratantes nao houver dado 
ao outro, ao menos 3 (tres) meses antes do termino 
de urn dos referidos per[odos, notificac;ao, por es
crito, de sua intenc;ao de denunciar o Acordo. 
Cada uma das Partes Contratantes podera solid
tar a outra Parte, por escrito, atraves dos canals 
diplomaticos de praxe, uma revisao do presente 
Acordo. 

artigo XII 

A implementac;ao do presente Acordo sera assegu
rada por uma Comissao Mista, constitufda por re
presentantes dos dois Governos. 
Essa Comissao Mista, que se reunira a pedido de 
qualquer das Partes Contratantes, sera incumbida 
de implementar toda medida suscetfvel de favore
cer a expansao do intercambio comercial mutuo e 
de remover, dependendo de aprovac;ao dos dois Go
vernos, quaisquer dificuldades que venham a sur
gir na aplicac;ao do presente Acordo. 

artigo XIII 

0 presente Acordo entrara em vigor na data da 
troca de Notas confirmando a sua aprovac;ao, de 
acordo com os preceitos constitucionais das Par· 
tes Contratantes. 

artigo XIV 

0 termino do presente Acordo nao prejudicara OS 

direitos e as obrigac;oes contrafdas, segundo suas 
disposic;oes, anteriormente a data efetiva de seu 
termino. 
Feito em Brasilia, a 21 de novembro de 1977. 
Em dois exemplares, cada urn nos idiomas portu
gues e ingles, sendo ambos os textos igualmente 
aut€mticos. 

ANEXO "A" 

PRODUTOS LIBERIANOS PARA EXPORTACAO AO 
BRASIL 

1. Borracha 

2. Minerio de ferro 

3. Madeira 

4. Diamantes 

5. Produtos agricolas 
-cafe 
- cacau 
-oleo de palma 
- amendoas de palma 
- oleo de amendoa de palma 
- tortas de amendoas de palma 
- piac;ava 
- mandioca 
- frutas tropicais 

6. Peixes e camar6es 

7. Explosives 

8. Cerveja e bebidas alcoolicas 

9. Tintas 

10. Pregos 

11. Marmore e azulejos 

12. Utensflios de plastico 

13. Cosmeticos e produtos de perfumaria 

14. Alcool para fins medicinais e oleo para banha 

15. Cigarros 

16. Baterias 

17. Fosforos 

18. Vassouras e escovas 

19. M6veis 

20. Objetos de artesanato 

21. Tecidos tinturados 

22. Descolorantes 

23. lnseticidas 

24. Pneumaticos e produtos de borracha (produtos 
em potencial) 

25. Biscoitos 

26. Derivados de petr61eo e gas de uso domestico 

27. Farinha de trigo 

28. Ac;ucar 

29. Sabao para fins industriais 

30. Sapatos de plastico e lona 

31. Cimento 

32. Outros 
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ANEXO "B" 

PRODUTOS BRASILEIROS PARA EXPORTACAO A 
LIBERIA 

1. Ac;;ucar refinado 

2. Peixes e crustaceos preparados ou congelados 

3. Sucos de frutas 

4. Bebidas alco61icas 

5. Arroz e milho 

6. Goma de milho 

7. Gluten e farinha · concentrada 

8. Produtos petroquimicos, inclusive borracha sin
tetica 

9. Borracha e artigos processados de borracha 

10. Colas 

11. Celulose e derivados 

12. Extrato de piretro 

13. Negro de fumo 

14. Alcool e · derivados 

15. Mental 

16. Vitaminas 

17. Hormonios 

18. Cafeina e cafe soluvel 

19. Penicilina e estreptomicina 

20. 61eos essenciais 

21. Outros produtos farmaceuticos 

22. Cloranfenicol 

23. Acido oxalico 

24. Laminados e lambris de madeira para cons
truc;;ao 

25. Polpa de madeira 

26. Tabaco e manufaturados de tabaco 

27. Rami em bruto 

28. Couros e peles 

29. Texteis de algodao 

30. Telas de juta 

31. Outros tecidos 

32. Rcupas e sapatos 

33. Vidro em lamina e tubas de vidro 

34. Ferro-gusa e barras de ferro fundido 

35. Ferro-manganes 

36. Ferro-niquel 

37. Outras Iigas de ferro 

38. laminados e barras de ac;;o e de ferro 

39. Artigos de ac;;o e ferro, inclusive ferramentas, 
partes e acess6rios para vefculos a motor e 
motores 

40. Utensflios eletricos de uso domestico 

41. Equipamento para construc;;ao rodoviaria e para 
mecanizac;;ao agrfcolas, inclusive vefculos e ma
quinas 

42. 6nibus e outros veiculos a motor 

43. Maquinas de calcular e escrever 

44. Celulas eletricas 

45. Ferramentas e maquinas, ferramentas eletro
medmicas 

46. Condensadores eletronicos 

47. Tubas, valvulas e lampadas para equipamen
tos eletricos 

48. M6veis e componentes 

49. Equipamento eletrico pesado 

50. lnstrumentos musicais 

51. lnstrumentos e equipamentos para dentistas 

52. Equipamento para industria petrolifera 

53. Maquinas automaticas de processamento de 
dados 



I 

protocolo modifica conven!fao 
nipo-brasileira sobre bitributa!fao 

Ata da troca dos instrumentos de ratifica~ao 
do Protocolo que modifica e complementa 
a Conven~ao entre o Brasil e o Japao 
destinada a evitar a dupla tributa~ao em 
materia de impastos sobre rendimentos, 
realizada no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 28 de novembro de 1977, pelo Chanceler 
brasileiro, Antonio F. Azeredo da Silveira, e 
pelo Embaixador japones, Kenzo Yoshida; e o 
o texto do Protocolo, assinado em Toquio, 
a 23 de mar~tQ de 1976. 

A ATA 

Os abaixo-assinados, Sua Excelencia o Senhor Em
baixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores da Re
publica Federativa do Brasil, e Sua Exceli!ncia o 
Senhor Kenzo Yoshida, Embaixador Extraordinario 
e Plenipotenciario do Japao na Republica Federa
tiva do Brasil, devidamente autorizados pelos res
pectivos Governos, reuniram-se no Palacio ltama
raty a 28 de novembro de 1977, com o fim de pro
ceder a troca dos instrumentos de ratificac;ao do 
Protocolo que Modifica e Complementa a "Conven
c;:ao entre os Estados Unidos do Brasil e o Japaq 
Destinada a Evitar a Dupla Tributac;ao em Materia· 
de Impastos Sabre Rendimentos", assinado em To
quia a 23 de marc;o de 1976. 
E, tendo achado os respectivos instrumentos de ra
tificac;ao em devida forma, efetuaram a sua troca. 
Em testemunho do que, no local e data acima de
clarados, assinaram a presente Ata em dais exem
plares, nas linguas portuguesa e japonesa, e a 
selaram. 

0 PROTOCOLO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo do Japao, 

Desejando modificar e complementar a "Conven
cao entre os Estados Unidos do Brasil e o Japao 
Destinada a Evitar a Dupla Tributac;ao em Materia 
de Impastos sabre Rendimentos", assinada em To
quia, a 24 de janeiro de 1967, 
Acordaram no seguinte: 

artigo 1 

0 paragrafo (2) do Artigo 9 deve ser eliminado e 
substituido pelo seguinte: 

"(2) Esses dividendos r..odem, no entanto, ser tri
butados no Estado Contratante onde reside a com
panhia que os paga, e de acordo com a legislac;ao 
desse Estado Contratante, mas o impasto respec
tive nao podera exceder 12.5 por cento do mon
tante bruto dos dividendos." 

artigo 2 

0 paragrafo (2) do Artigo 10 deve ser eliminado e 
substituido pelo seguinte: 

"(2) Esses juros podem, contudo, ser tributados no 
Estado Contratante de que provem, e de acordo 
com a legislac;ao desse Estado Contratante, mas o 
impasto correspondente nao podera exceder 12.5 
por cento do montante bruto dos juros." 

artigo 3 

1. 0 paragrafo (2) do Artigo 11 deve ser eliminado 
e substituido pelo seguinte: 

"{2) No entanto, tais royalties podem ser tributados 
no Estado Contratante de que provem, e de acordo 
com a legislac;ao desse Estado Contratante, mas o 
impasto assim cobrado nao podera exceder: 

(a) 25 por cento do montante bruto dos royalties 
provenientes do uso ou da concessao do usa de 
marcas de industria ou comercio; 

(b) 15 por cento do montante bruto dos royalties 
provenientes do uso ou da concessao do uso de 
direito de autor sabre filmes cinematograticos e fil
mes ou fitas de gravac;ao de programas de radb
difusao ou televisao; 

(c) 12.5 por cento em todos os demais casas." 

2. 0 paragrafo (3) do Artigo 11 deve ser elimina
do e substituido pelo seguinte: 

"(3) o termo royalties empregado neste Artigo de
signa as remunerac;oes de qualquer natureza pagas 
pelo uso, cu pela concessao do uso de urn direito 
de autor sabre uma obra literaria, artistica ou ci
entifica, inclusive de filmes cinematograficos e fil
mes ou fitas de gravac;:ao de programas de radio
difusao ou televisao, qualquer patente, marcas de 
industria ou comercio, desenho ou modelo, plano, 
formula ou processos secretos, bern como pelo uso 
ou pela concessao do uso de urn equipamento in
dustrial, comercial ou cientifico, ou per informa
c;:oes concernentes a experiencia industrial, comP.r
cial ou cientifica." 

artigo 4 

Os subparagrafos (a), (b) e (c) do paragrafo (2) do 
Artigo 22 devem ser eliminados e substituidos pelos 
seguintes: 

"(a) (i) Quando urn residente do Japao atiferir ren
dimentos provenientes do Brasil que sejam tribu
taveis no Brasil, de acordo com as disposic;oes da 
presente Convenc;ao, a quantia do impasto brasilei
ro exigivel em relac;ao aqueles ren<:limentos sera 
computado como urn cn~dito contra o impasto japo
nes incidente sabre aquele res·idente. 0 montante 
do credito, entretanto, nao excedera aquela par
cela do impasto japones relacionada aqueles ren
dimentos. 
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{ii) Quando os rendimentos auferidos do Brasil to
rem dividendos pages por uma companhia resi
dente do Brasil a uma companhia residente do 
Japao que detenha pelo menos 10 por cento, quer 
das ac;oes com direito a voto da companhia que 
paga esses dividendos, quer do total de ac;oes 
emitidas por esta companhia, o credito referido 
no subparagrafo {i) acima levara em conta o im
pasto brasileiro exigivel da companhia que paga 
os dividendos com relac;ao aos seus rendimentos. 

(b) (i) Para os fins do credito referido no subpa
ragrafo (a) (i) acima, 0 impasto brasileiro sera 
sempre ccnsiderado como tendo sido pago: 

(A) A aliquota de 25 por cento no caso dos divi
dendos a que se aplicam as disposic;:oes dos para
grates (2) e (5) do Artigo 9, e no caso dos royalties 
a que se aplicam as disposic;oes dos subparagra
fos (b) e (c) do paragrafo (2) do Artigo 11; 

(B) A aliquota de 20 por cento no caso de juros 
a que se aplicam as disposic;oes do paragrafo (2) 
do Artigo 10. 

(ii) Para os fins do credito referido no subpan1-
grafo (a) acima, o impasto brasileiro devera incluir 
o montante do impasto brasileiro que deveria ter 
sido pago se nao houvesse a isenc;ao ou reduc;ao 
do impasto brasileiro de acordo com as medidas 
especiais de incentive visando a promover o desen
volvimento economico do Brasil, vigentes em 23 de 
marc;o de 1976, ou que possam ser introduzidas 
posteriormente na legislac;ao tributaria brasileira, 
modificando ou ampliando as medidas existentes, 
desde que a extensao do beneficia concedido ao 
contribuinte por tais medidas seja acordado pelos 
Governos de ambos os Estados Contratantes. 

(c) Na aplicac;:ao do disposto no subparagrafo (b) 
(ii) acima, nao sera considerado, em hip6tese algu
ma, como tendo sido pago urn montante de im
pasto mais elevado do que aquele que, nao fosse 
pela isenc;ao ou reduc;ao de impasto em virtude 
das medidas especiais de incentive, resultaria da 
aplicac;ao da legislac;ao tributaria brasileira em 
vigor em 23 de marc;o de 1976." 

artigo 5 

A expressao "Estados Unidos do Brasil", sempre 
que empregada na mencionada Convenc;ao devera 
ser eliminada e substituida pela expressao "Repu
blica Federativa do Brasil". 

artigo 6 

1. 0 presente Protocolo devera ser ratificado e cs 
instrumentos de ratificac;ao deverao ser trocados 
em Brasilia, OF, o mais cedo possivel. 

2. 0 presente Protocolo entrara em vigor no tri
gesimo dia ap6s a data da troca dos instrumentos 
de ratificac;ao e produzira efeitos com relac;ao aos 
rendimentos obtidos durante os anos fiscais que 
comec;arem no ou depois do primeiro dia de ja
neiro do ano-calendario imediatamente seguinte 
aquele em que o presente Protocolo entrar em 
vigor, desde que, no que concerne aos rendimentos 
obtidos durante os anos fiscais anteriores aos anos 
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fiscais acima mencionados, continuem a ser apli
cados os dispositivos relevantes da Convenc;ao aci
ma mencionada. 

3. 0 presente Protocolo continuara em vigor en
quanta a mencionada Convenc;ao permanecer em 
vigor. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados para 
isso devidamente autorizados por seus respectivos 
Governos, assinaram o presente Protocolo. 

Feito em duplicata em T6quio a 23 de marc;o de 
1976, em lingua portuguesa, japonesa, e inglesa, 
sendo cada texto igualmente autentico. No caso de 
qualquer divergencia de interpretac;ao, prevalecera 
o texto em lingua inglesa. 

atos diplomaticos 
promulgados 

promulga~tao e 
aprova~tao de acordos 

Protocolo relative a uma Emenda do Artigo 56 da 
Convenc;ao sabre Aviac;ao Civil lnternacional, con

.· cluido em Viena a 7 de julho de 1971. (Decreta n.0 

'80.486/ 4-10-77). 

Protocolo relative a uma Emenda ao Artigo 48 (a) 
da Convenc;:ao sabre Aviac;:ao Civil lnternacional 
concluido em Roma a 1.0 de dezembro de 1964. 
(Decreta n.0 80.487/4-10-77). 

Acordo Cultural Brasii-Suriname. (Decreta n.0 

80.571/17-10-77). 

Convenc;ao para a Facilitac;:ao do Tratego Maritima 
lnternacional, 1965. (Decreta n.0 80.672/7-11-77). 

Acordo sabre Transportes Aereos entre o Governo 
da Republic21 Federativa do Brasil e o Governo do 
Reina dos Paises Baixos, 1976. (Decreta n.0 80.977 I 
12-12-77). 

Convenc;:ao Relativa a Protec;:ao do Patrimonio Mun
dial, Cultural e Natural, de 1972. (Decreta n.0 

80.978/ 12-12-77). 

Acordo de Cooperac;:ao Economica e Tecnica Brasil
lraque, celebrado em Bagda a 11 de maio de 1977. 
(Decreta n.0 81.136/29-12-77). 

atos diplomaticos 
aprovados pelo congresso nacional 

Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica e Cientlfica 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica de Cabo Verde, assinado 
em Brasilia, a 28 de abril de 1977 (Decreta Legis
lative n.0 102/23-11-77)." 



Convenio de Assistencia Reciproca para Repressao 
do Tratico llfcito de Drogas que Produzem De
pendencia, entre o Governo da Republica Federa
tiva do Brasil e o Governo da Republica da Bo
livia, firmado em Brasilia a 17 de agosto de 1977 
(Decreta Legislative n.0 107/25-11-77). 

Acordo de Comercio e Pagamentos entre o Gover
no da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
da Republica Socialista Federal da lugoslavia, as
sinado em Brasilia em 8 de julho de 1977 (Decreta 
Legislative n.0 108/25-11-77). 

Tratado de Cooperac;:ao para o Aproveitamento dos 
Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia 
da Lagoa Mirim (Tratado da Bacia da Lagoa Mirim) 
e Protocolo para o Aproveitamento nos Recursos 
Hidricos do trecho limitrofe do Rio Jaguarao, ane
xo ao Tratado da Bacia da Lagoa M irim (Protocolo 
do Rio Jaguarao) concluidos entre a Republica Fe
derativa do Brasil e a Republica Oriental do Uru
guai, em Brasilia, a 7 de julho de 1977 (Decreta 
Legislative n.0 109/25-11-77). 

Tratado de Cooperac;:ao em Materia de Patentes 
(PCT), celebrado em Washington, a 19 de junho de 
1970 (Decreta Legislative n.0 110/30-11-77). 

Tratado de Amizade, Cooperac;:ao e Comercio entre 
a Republica Federativa do Brasil e a Republica 
da Bolivia, assinado em Brasilia, a 17 de agosta 
de 1977 (Decreta Legislative n.0 113/1-12-77). 

Convenio de Sanidade Animal em Areas de Fron
teiras entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica da Bolivia, firmado em Brasilia a 17 

de agosto de 1977 (Decreta Legislative n.0 115/2-12-
77). 

Acordo, Comercial entre o Governo da Republica Fe
derativa do Brasil e o Governo do Imperio do Ira, 
firmado em Brasilia a 22 de junho de 1977 (De
creta Legislative n.0 116/2-12-77). 

Acordo de Cooperac;:ao Econ6mica e Tecnica entre 
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica do lraque, assinado em Bag
da a 11 de maio de 1977 (Decreta Legislative n.0 

117/2-12-77). 

atos diplomaticos submetidos 
ao congresso nacional 

Acordo de Comercio· entre a Republica Federativa 
do Brasil e a Republica Socialista da Tchecoslova
quia, celebrado em Brasilia a 19 de julho de 1977 
(Mensagem n.0 376/5-10-77). 

Convenio de Amizade e Cooperac;:ao entre a Repu
blica Federativa do Brasil e a Republica da Ve
nezuela, firmado em Brasilia a 17 de novembro de 
1977 (Mensagem n.0 506/24-11-77). 

Convenio de Assistencia Reciproca para a Repres
sao do Trafico llicito de Drogas que produzem 
Oependencia, firmado entre a Republica Federa
tiva do Brasil e a Republica da Venezuela, em 
Brasilia a 17 de novembro de 1977 (Mensagem n.0 

525/1-12-77). 
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a visita do presidente 
da venezuela ao brasil 

Em 22 de outubro de 1977, o ltamaraty 
divulgou o seguinte comunicado de 

imprensa: 

Atendendo a convite do Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Ernesto Geisel, Sua Excelen
cia o Doutor Carlos Andres Perez, Presidente da 
Republica da Venezuela, visitara oficialmente o 
Brasil nos pr6ximos dias 16 a 19 de novembro. 

2. 0 Presidente Carlos Andres Perez, alem de Bra
silia, visitara Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

3. A vinda de Sua Excelencia ao Brasil se insare 
no quadro das cordiais e fraternas relac;6es exis
tentes entre os dois parses e se constituira em 
oportunidade para que, no mais alto nfvel, sejam 
tratados assuntos de interesse bilateral e focaliza
dos temas regionais e internacionais. 

a reumao tripartite sobre 
itaipu-corpus 

Comunicado a imprensa, distribuido 
em Assuncao, em 28 de outubro de 1971: 

Durante os dias 26, 27 e 28 de outubro, reuniram
se os grupos de assessores tecnicos dos tres par
ses, conforme o mandate da reuniao de delegados 
realizada em Assunc;ao, em setembro proximo pas
sado. 

Continuou-se com o intercambio de informac;6es 
tecnicas e, em geral, chegou-se a um nivel satis
fat6rio nesse sentido e se alcanc;ou uma inter
pretac;ao uniforme destas informac;6es tecnicas. As 
informac;6es tecnicas englobaram dados e estudos 
topograticos, hidrol6gicos, energeticos e outros te
mas afins. As informac;6es e os estudos se basea
ram nos trabalhos realizados no ambito dos pro
jetos de ltaipu e Corpus. lgualmente, foram apre
sentadas informac;6es sabre os projetos de aprov~i
tamento dos afluentes no trecho ltaipu-Corpus. 
Tambem foram apresentados estudos pr6prios ba
seados em diversos modelos matematicos que se 
encontram implementados nos computadores de 
cada pais e que foram realizados pelos grupos 
tecnicos participantes. Toda esta informac;ao sera 
posta a disposic;ao das delegac;6es nacionais res
pectivas. 

principe herdeiro do japao 
visitara o brasil 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, 
em 31 de outubro de 1977: 

No dia 18 de junho de 1978 celebrar-se-a o 70.0 

aniversario da chegada, ao Brasil, dos primeiros 
imigrantes japoneses. 0 Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Ernesto Geisel, convidou Suas 
Altezas lmperiais o Principe l;ierdeiro do Japao 
Akihito e a Princesa Michiko a realizarem visita 
oficial ao Brasil naquela i!'Tlportante oportunidade. 

0 convite foi aceito por Suas Altezas lmperiais, que 
manifestaram o prazer que lhes dara estar no 
Brasil por ocasiao des festejos da data. 
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trva, a Iongo prazo, a sua repartic;ao. Excelencia, que, no exercicio de sua missao, per-
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proibi!taO de credito para Venda 
de armas norte-americanas 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, 
divulgado, em Brasilia, em 2 de 

novembro de 1977: 

A prop6sito das notfcias veiculadas na imprensa 
de hoje, sabre a aprova~ao, pelo Presidente dos 
Estados Unidos da America, do programa de ajuda 
externa do Governo norte-americana para o ano 
fiscal de 1978, no qual sao proibidos creditos para 
a venda de armas a certos pafses, inclusive o Bra
sil, o ltamaraty esclarece que, no dia 4 de mar~o 
do corrente ano, antes mesmo portanto da trami
ta~ao da lei de ajuda externa no Congresso dos 
Estados Unidos da America, o Governo brasileiro 
comunicou, por Nota, ao Governo norte-americana 
que nao tinha a inten~ao de pleitear ou receber 
qualquer ajuda militar norte-americana. 

No dia 11 de mar~o, denunciou o Acordo de Assis
tencia Militar com os Estados Unidos da America, 
ao abrigo do qual aquela coopera~ao se vinha pro
cessando. Posteriormente, em conseqliencia dessa 
ctenuncia, foram denunciados igualmente, no dia 
19 de setembro, os demais Acordos que instrumen
tavam a coopera~ao nesse setor entre os dois 
pafses. 

o adiamento da visita do 
presidente carter a brasilia 

0 ltamaraty divulgou, em 7 de novembro 
de 1977, o seguinte Comunicado a 

imprensa: 

0 Presidente Carter, por carta do ultimo dia 5, 
comunicou ao Presidente Geisel o adiamento da 
viagem que pretendia realizar ao exterior em fins 
do Corrente mes. 

Nessa carta, o Presidente Carter declara que o for
talecimento dos lac;os ja estreitos entre os dois 
pafses reveste, para ele, a mais alta prioridade, 
acrescentando que continua muito empenhado em 
visitar o Brasil, para o que, oportunamente, suge
rira novas datas. 

0 Presidente Geisel respondeu a carta, no mesmo 
dia, agradecendo a aten~ao e manifestando que 
registrava, com satisfa~ao, a prioridade que o Pre
sidente Carter atribui ao fortalecimento das rei:J
~6es entre os dois pafses, objetivo que com ele 
plenamente compartilha. Acrescentou que compre-
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endia a diffcil decisao tomada pelo Presidente Car
ter e que considerara, com o maior interesse, uma 
indica~ao de possfveis novas datas para a visita. 

a reuniao preparat6ria sabre 
coopera!tao multilateral na amazonia 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, 
em 14 de novembro de 1977, 

a proposito da Reuniao Preparatoria 
sobre Cooperacao Multilateral na Regiao 

Amazonica( 

Tendo os paises interessados aceito as datas pro
pastas pelo GGverno brasileiro, realizar-se-a em Bra
silia, a partir do dia 28 do corrente, reuniao entre 
representantes governamentais da Bolivia, Colom
bia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e 
Brasil, a tim de iniciar conversa~6es sabre a ini
ciativa brasileira para institui~ao de urn processo 
de coopera~ao entre os pafses amazonicos. A reu
niao se segue as consultas preliminares encami
nhadas pelo Governo brasileiro as Chancelarias dos 
referidos pafses, cujas respostas indicaram urn con
sensa em favor da realiza~ao de negocia~6es sabre 
o assunto. A Delega~ao brasileira a reuniao do dia 
28 sera chefiada pelo Embaixador Joao Hermes Pe
reira de Araujo, Chefe do Departamento das Ame
ricas do ltamaraty. 

geisel visita o 
uruguai e o mexico 

0 ltamaraty divulgou, em 24 e 28 de 
novembro de 1977, os seguintes 

Comunicados a imprensa, sobre a 
visita do Presidente Geisel ao Uruguai 

e ao Mexico: 

NOTA DO DIA 24 

A convite do Presidente da Republica Oriental do 
Uruguai, Doutor Aparicio Mendez, o Presidente da 
Republica Federativa do Brasil, Ernesto Geisel, vi
sitara oficialmente o Uruguai nos dias 25, 26 e 27 
de janeiro proximo. 

NOTA DO DIA 28 

Atendendo a convite que lhe dirigiu o Doutor Jose 
Lopez Portillo, Presidente dos Estados. Unidos Me
xicanos, o Presidente Ernesto Geisel visitara ofi
cialmente o Mexico, entre 14 e 18 de janeiro de 
1978. 



na despedida, embaixador do iraque 
recebe a cruzeiro do sui 

Do discurso do Ministro de Estado das 
Relacoes Exteriores, Antonio F. 

Azeredo da Silveira, no Palacio ltamaraty de 
Brasflia, em 11 de outubro de 1977, 
durante a solenidade de entrega da 

Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sui ao Embaixador iraquiano, Jihad 

C. Karam, que deixou suas funcoes 
no Brasil. 

"Durante a permanencia de Vossa Excelencia no 
Brasil, intensificou-se nosso relacionamento em di
versos campos, sobretudo no que tange a coope
ra<;ao tecnica e economica. Exemplo expressivo 
dessa coopera<;ao foi a concessao outorgada, em 
1972, pelo Governo iraquiano a Braspetro para, em 
conjunto com a I NOC, pesquisar petrol eo na regiao 
de Basrah. A primeira descoberta de oleo ali veri
ficada, no ano passado, foi a mais promissora que 
a Braspetro jamais realizou. 0 campo de Majnoon 
constitui-se numa das maiores descobertas de pe
tr61eo nos ultimos anos em todo o mundo. 

A assinatura do Acordo de Coopera<;ao Economi
ca e Tecnica, em maio ultimo, quando da visita 
do Ministro Angelo Calmon de Sa a Bagda, alem 
de institucionalizar os esfor<;os que ja vfnhamos 
empreendendo ha varios anos, abrira grandes pers
pectivas para a coopera<;ao entre nossos paises. 

Outro fator de maior aproxima<;ao entre o Brasil 
e o lraque e representado pelo Acordo sobre Trans
partes Aereos, firmado por Vossa Excelencia e por 
mim, aqui em Brasilia, em janeiro ultimo. 

Cabe ressaltar ainda que, no periodo de sua per
manencia entre n6s, o intercambio comercial entre 
o Brasil e o lraque registrou notavel incremento, 
alcan<;ando hoje a expressiva citra de urn bilhao, 
cento e tres milhoes de d6Jares. Embora auspicio
so, esse volume de comercio constitui tambem urn 
desafio, pois, para que sejam duradouros os seus 
beneficios, devemos buscar que seja mais eqi.iita
tiva, a Iongo prazo, a sua reparti<;ao. 

Senhor Embaixador, 

Espero que, no exercicio das novas atribui<;6es a 
que foi convocado pelo seu Governo, Vossa Exce
lencia havera de se recordar sempre do Brasil com 
o mesmo afeto e respeito que sua lembran<;a dei
xara entre os que tiveram o privilegio de conhe· 
ce-Jo. 

Em sinal do reconhecimento pelos relevantes ser
vi<;os prestados as relac;oes entre o Brasil e o Ira
que, incumbiu-me Sua Excelencia o Senhor Presi
dente da Republica de entregar a Vossa Excelencia 
as insignias da Gra-Cruz da Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sui, conferida somente a Ministros de 
Estado e aos Embaixadores de na<;6es amigas que 
tenham sobressafdo no desempenho de suas fun
<;6es. Ao ter a honra de assim proceder, e-rne grato 
formular a Vossa Excelencia os meus melhores e 
mais sinceros votos de saude, de felicidade e de 
exito em suas novas fun<;6es." 

governo brasileiro condecora 
embaixador da costa do marfim 

Do discurso do Chanceler Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 18 de outubro de 1977, durante a 
solenidade de despedida e entrega da 

Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sui ao Embaixador da Costa do Marfim, 

Seydou Diarra; e do discurso- (traducao 
nao-oficial) do representante marfiniano. 

azeredo da silveira 

"Nestes ultimos anos, o incremento do intercambio 
comercial, econ6mico, cultural e tecnico entre os 
dois paises muito deve a pertinaz at;ao de Vossa 
Excelencia, que, no exercfcio de sua missao, per-
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correu o Brasil de ponta a ponta. Gra!;aS ao pro
funda conhecimento do Brasil e dos brasileiros 
que Vossa Excelencia soube adquirir, foram am
pliadas as perspectivas de coopera!;ao e as areas 
de relacionamento mutua. 

Entre as inccntaveis realiza!;5es de Vossa Exce
lencia a testa da representac;ao diplomatica mar
finiana no Brasil, permito-me salientar a contri
bui!;ao que deu para 0 exito das visitas oficiais do 
entao Chanceler Arsene Assouan Usher e do ex
ministro do Planejamento, Mohammed Diawara, em 
1973, dos Ministros das Minas e Energia, Paulo Gui 
Dibo, e da Forma!;ao Profissiona I, Barry Battesti, 
em 1975, bern como da presente visita oficial do 
Ministro da Educac;ao Nacional, Senhor Paul Akoto 
Yao, com quem tive, ha poucos dias, a satisfac;:ao 
de manter proveitoso encontro. 

Desejo igualmente, recordar minha visita oficial a 
Abidjan, em junho de 1975, e testemunhar, uma 
vez mats, meu reconhecimento a Vossa Excelen
cia pela cooperac;ao prestada para o born resultado 
das conversac;:oes que mantive com as mais altas 
autoridades de seu pals, na bela e moderna capi
tal marfiniana. Foi com grande honra que, naquela 
oportunidade, me encontrei com Sua Excelencia 
o Presidente Felix Houphouet-Boigny, ao qual seu 
nobre pals deve, em grande parte, permita-me di
ze-lo, seu progresso e sua estabilidade. 

A atuac;ao de Vossa Excelencia nao foi apenas a 
do profissional competente e a do diplomata exl
mio. Foi tambem - com o auxllio inestimave·l da 
personalidade marcante e atraente da Senhora Pau
le Diarra - a presen!;a de urn grande amigo que 
soube conquistar as simpatias e a mais sincera 
afeic;ao dos brasileiros. 

Sel'lhor Embaixador, 

Como simbolo do reconhecimento do Governo bra
sileiro pelos servi!;os altamente relevantes presta
dos as fraternais rela!;5es entre o Brasil e a Costa 
do Marfim, em nome de Sua Excelencia o Senhor 
Presidente da Republica, Ernesto Geisel, tenho a 
satisfa!;ao de impor a Yassa Excelencia as insig
nias da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sui." 

seydou diarra 

"0 Presidente Houphouet-Boigny, ao receber Vossa 
Excelencia em Yamoussoukro em junho de 1975, 
afirmou: "Nossa uniao e de razao e nao de cir
cunstflncias". Quem melhor que o Primeiro-Ma
gistrado da Costa do Marfim poderia, tao bern, tra
duzir a vontade e a intensidade das rela!;oes que 
ele desejava imprimir entre o Brasil e a Costa do 
Marfim? 

Os anos aqui passados me permitiram ver de perto 
e compreender como o Brasil se dedica a cons
truir com energia, a custo de esforc;os constantes 
e sabia determinac;ao, urn pals novo, para urn fu
turo brilhante e promissor. 
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Ao mesmo tempo, minha estada no Brasil tera sido 
a ocasiao para perceber, descobrir e verificar o 
legado africano incrustado nao somente na parte 
tropical deste bela pals, mas tambem na sua parte 
setentrional. 

Assim, eu nao precise dizer que, na memoria de 
cada urn dos marfinianos, existe a presenc;a con
tinua de urn Brasil, nao apenas do Brasil como 
realidade geogratica do outro lado do Atlantica 
que nos e comum, nao apenas do Brasil que con
tribuiu a prec;:o de penosos esforc;:os para a ocupa
c;ao de imensos espac;:os vazios, mas tambem do 
Brasil que recebeu e, mais ainda, que integrou 
africanos. E digo que o Brasil fez mais que inte
grar, porque, mesmo Ionge de sua terra de origem 
e depois de varias gerac;:oes, eles hoje nao vivem 
rna is a necessidade de ter "saudade". 

Eu me demoro sabre esse ponto, porque e de 
atualidade. Com efeito, nos vivemos num mundo 
em crise. Nao quero absolutamente falar de crise 
econ6mica, que tera com certeza sua soluc;:ao, con
fiantes que estamos em nossos negociadores. Que
ro falar, mais particularmente, do assunto sobre 
o qual estao concentrados todos os fogos da atua
lidade: o racismo, que e praticado da maneira mais 
selvagem, mais desumana e mais barbara. Sem du
vida, sera oportuno, para tranqiiilizar as mas cons
ciencias, convida-las para visitar este pals que os 
Senhores souberam construir com urn perfeito equi
libria, a tim de que os Senhores possam dar suas 
receitas de integrac;ao, mas reclamando urn re
torno para sua formula. Os Senhores tiveram tanto 
exito nessa integrac;:ao que, as crianc;:as trazidas 
da Africa para o Brasil, foram dados exemplos de 
amor e de liberdade. Essa heranc;a africana con
tribuiu de maneira decisiva para formar o povo 
brasileiro e lhe imprimir os tra!;OS fundamentais 
de sua personalidade, dando-lhe uma nova e vigo
rosa percep!;aO do mundo, despertando sua sen
sibilidade para o maravilhoso, a fantasia e a vibra
c;:ao da vida. 

A memoria historica e a consciencia de que, entre 
brasileiros e marfinianos os elementos afetivos sao 
semelhantes, abrem amplas perspectivas ao hori
zonte de nossa ja existente cooperac;ao mutua e 
desejamos, sempre que necessaria, estende-la e 
aprofunda-la sobre a base de uma amizade franca 
e incondicional, que respeite as raz6es de cada 
pals sem exigir urn assentimento permanente, em
bora procurando sempre o entendimento, inspiran
do-se sem cessar na concordia, na uniao de es
forc;:os e na coincidencia de objetivos. 

0 Brasil e a Costa do Marfim sempre tiveram a 
vocac;ao para o dialogo. Na Costa do Marfim e 
tradic;:ao a crenc;:a de que nao ha conflito que nao 
possa ser solucionado pela negociac;ao, pela pa
ciencia e a flexibilidade nas ·atitudes. Cremos no 
valor da perseveran!;a, da conciliac;ao, da apresen
tac;ao reiterada das razoes, mesmo quando as res
pastas favoraveis se fazem esperar. Ficamos feli
zes ao constatar que essa e a arma de urn dos 
Chefes prestigiosos do continente americana, Sua 
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Excelencia o Presidente Ernesto Geisel; urn desses 
homens que fazem a Hist6ria com a consciencia 
inquebrantavel de que a materia-prima de sua obra 
e o porvir. As dimens6es da cooperac;ao entre o 
Brasil e a Costa do Marfim sao das mais vastas. 
Os princfpios de nossas polfticas sao identicos e 
coincidem em suas intenc;oes. Nossa vontade de 
veneer o subdesenvolvimento e a mesma. 
Agora, reencontramos uma nova vizinhanc;a atraves 
do Atlantica. Apercebemo-nos novamente de que as 
aguas que nos unem sao estreitas e que, se no 
passado essa proximidade favorecia o trafico ver
gonhoso, devemos coloca-la atualmente a servic;o 
das grandes aspirac;6es humanas de progresso inte
grado, de prosperidade compartilhada, de boa vizi
nhanc;a e de paz permanente. 
E: nosso dever transformar as coincidencias dessa 
heranc;a em uma alavanca para o nosso progresso 
comum. Temos a tarefa irrevogavel de instaurar 
formas de cooperac;ao permanente, de buscar sem 
cessar o entendimento com a paciencia e a perse
veranc;a, sem ilusoes exageradas, mas com a cer
teza de que devemos trabalhar com tenacidade e 
com coragem a fim de estabelecer entre nossas 
duas nac;6es lac;os cada vez mais estreitos. S6 com 
essa determinac;ao e que conseguiremos atingir esta 
cooperac;ao horizontal geradora de uma "coopera
<;:ao universal", isto e, a interdependencia entre 
nac;oes, entre continentes e entre sistemas. 
0 Atli3ntico nos aproxima como urn rio. N6s temos 
em comum os princfpios essenciais da ac;ao ex
terna: a Costa do Marfim repudia a violencia nas 
relac;6es internacionais. Ela rejeita o racismo sob 
todas as suas formas e se op6e a todos os tipos 
de preconceitos culturais. Ela se recusa a assinar 
tratados pelos quais alguns paises tern a intenc;ao. 
de se conceder privilegios. Ela reafirma sua crenc;a 
na soluc;ao pacifica das controversias e renova sua 
convicc;ao de que toda a atividade internacional 
seja desenvolvida em beneficia dos povos que, 
como os nossos, aspiram ao progresso pacifica, ao 
acesso e a conquista da ciencia e da tecnologia, 
ao desenvolvimento e a supressao da miseria. 

0 Brasil e a Costa do Marfim muito podem tazer, 
juntos, para acelerar a concretizac;ao dos objetivos 
comuns. Muito podemos fazer para dinamizar nos
sas relac;oes bilaterais e eleva-las ao ponto que 
caracteriza as relac;oes entre paises unidos pelo 
espirito e pelo corac;ao, pela vizinhanc;a e pela so
lidariedade." 

embaixador australiano 
deixa suas fun!foes em brasilia 

Do discurso do Chanceler Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 8 de novembro de 1977, por ocasiao 
da solenidade de despedida do 

Embaixador da Australia, John Kelso. 
il 

"Os tres anos de permanencia de Vossa Excelencia 
entre n6s, presenciaram o mutua despertar da Aus-

tralia e do Brasil para as amplas perspectivas de 
colaborac;ao que existem entre nossas nac;6es. Pai
ses jovens, ambos, de dimens6es continentais, pos
suimos, nao obstante, uma vasta gama de experi
encias passadas que lastreiam a seriedade de nosso 
desenvolvimento futuro. Nesse contexto, cada qual 
tern muito a oferecer e muito a aprender do outro. 
0 intenso intercambio de delegac;6es governamen
tais e privadas, que se tern verificado entre os dais 
paises nos ultimos tempos, atesta a existencia de 
uma variedade de setores passiveis de cooperac;ao 
conjunta. Estou certo de que esses cantatas vern 
propiciando urn conhecimento mais acurado das 
realidades e virtualidades recfprocas que, ate epo
ca recente, a distancia geogratica dificultava. 

0 Brasil e a Australia tern interesses convergentes 
e economicamente complementares. Temos ambos 
empenho em ver realizadas as aspirac;6es legitimas 
de todos os povos ao desenvolvimento atraves de 
uma ordem mundial eqi.iitativa e harmonica; res
peitamos a independencia polftica dos Estados e 
reconhecemos a interdependencia comunitaria das 
nac;pes. Em nossas atuac;6es externas, pugnamos 
pelos valores da sociedade ocidental. E: baseado 
nesses parametres que nos propomos a aprofundar 
nosso relacionamento bilateral. 

Sen,hor Embaixador, 

li'ossa Excelentia regressa a sei.J pais deixando as
sentadas as bases para uma s61ida e duradoura 
cooperac;ao entre o Brasil e a Australia. Cabe agora 
maximizarmos as oportunidades que se abrem para 
desenvolver esse dialogo, tanto no nfvel governa
mental como no privado. 0 futuro mostrara que 
esta etapa do relacionamento bilateral, que Vossa 
Excelencia ajudou a construir, transcende o plano 
dos interesses imediatos para se inserir numa pers
pectiva global de fortalecimento da Gltuac;ao exter
na de nossos respectivos paises atraves da cola
borac;ao benetica de dais parceiros iguais. Somas 
gratos a Vossa Excelencia pela grande contribui
cao que aportou para esta magnifica obra." 

ordem de rio-branco para 
secretario de estado de guine-bissau 

Do discurso do Ministro de Estado da:; 
Relacoes Exteriores, Antonio F. Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 

em 28 de novembro de 1977, ao condecorar, 
com a Gra-Cruz da Ordem de Rio-Branco, 

o Secretario de Estado das Pescas de 
Guim!-Bissau, Joseph Turpin. 

E: com a maior satisfac;ao que saudo a presenc;a 
de Vossa Excelencia em Brasilia: Nao me parece 
necessaria, nesta ocasiao, insistir nas profundas 
afinidades entre nossos dais pafses, nem tampou
co sublinhar a crescente aproximac;ao entre o Bra
sil e a Guine-Bissau independente. Mais eloqi.iente 
do que quaisquer declarac;oes e a viagem de Vossa 

139 



Excelencia ao Brasil, reflexo de desenvolvimentos 
concretes do programa de coopera<;ao que nossos 
palses vern executando no quadro do Memoranda 
de Entendimento assinado em Bissau, em 21 de 

' junho de 1976. 

A visita de Vossa Exceh3ncia e, portanto, uma visi
ta de trabalho, integrada no grande esfor<;o que 
o povo guineense, sob a lideran<;a de Sua Exce
lencia o Presidente Luiz Cabral, vern empreenden
do pelo desenvolvimento economico e social do 
pais. 

Como dirigente de urn setor de importancia fun
damental para os projetos e programas do Gover
no guineense, recaem sobre Vossa Excelencia pe
sadas responsabilidades. Para nos, brasileiros, e 
motive de orgulho e satisfa<;ao termos sido convi
dados a colaborar com a administra<;ao guineense 
em uma area de tanta significa<;ao para o futuro 
do pals. 

Vossa Exceh3ncia inicia uma viagem que o levara 
a muitas regioes do Brasil e lhe proporcionara urn 
conhecimento direto de diversos aspectos da rea
lidade brasileira. Podera avaliar nossos exitos e 
nossas dificuldades. Verificara o trabalho e a de
termina<;ao dos brasileiros ao enfrentar os desafios 
do desenvolvimento. E estou certo de que, acima 
de tudo, Vossa Exceh3ncia podera, mais uma vez, 
comprovar a disposi<;ao do Brasil de colaborar na 
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cria<;ao de mecanismos de solidariedade e coope
ra<;ao horizontais, que contribuam para eliminar 
os entraves internacionais ao progresso das na<;fies. 
Atraves de urn esfor<;o comum, nossas experiencias 
poderao somar-se, de maneira a acelerar o pro
cesso de cria<;ao e aperfei<;oamento de uma tecno
logia que atenda as nossas condi<;oes peculiares 
de pafses em desenvolvimento. 

Senhor Secretario, 

As afinidades entre 0 Brasil e a Guine-Bissau sao 
urn fato hist6rico. A aproxima<;ao efetiva entre os 
nossos palses e responsabilidade de nossos Go
vernos, como decorrencia natural da compreensao 
de que unidos nos fortaleceremos. 

0 Governo brasileiro reconhece em Vossa Excelen
cia urn dos artifices dessa aproxima<;ao. Sabemos 
quao relevante e a sua dedica<;ao a causa do es
treitamente das rela<;oes entre o Brasil e a Guine
Bissau. 

Desejou o Senhor Presidente da Republica deixar 
constancia do apre<;o do Brasil pela contribui<;ao 
de Vossa Excelencia em favor do crescente enten
dimento entre nossos pafses, concedendo-lhe a 
Gra-Cruz da Ordem de Rio-Branco. ~ minha honra 
impor-lhe as insignias correspondentes, como tes
temunho desse reconhecimento." 



Em face dos problemas generalizados de desempre
go e subemprego em nossos Estados Membros~-o 
desenvolvimento dos recursos humanos da Reg1ao 
e uma alta prioridade do processo de desenvolvi
mento. Eu, pessoalmente, estou profundamente em
penhado em todas as medidas positivas que pos-

1 sam ser adotadas para melhor preparar o homem 
para o mundo do trabalho e creio que as delibe
ra~6es desse Seminario podem ser de suma im
portancia para otimizar a coordena~ao tanto dos 
sistemas de educaej:ao formal dos Pafses da Ame
rica Latina, como dos mecanismos que tern sido 
desenvolvidos para proporcionar treinamento espe
dfico para o trabalho aos trabalhadores da Regiao. 
Lamentando que nao me tenha sido possfvel par
ticipar pessoalmente desse Semim3rio, venho apre
sentar-lhes meus melhores votos por frutuosas dis
cussoes nesse esfor~o conjunto. 

Alejandro Orfila 
Secretario-Geral da OEA 

videla e geisel trocam 
mensagens de ano novo 

Mensagem do Presidente da Argentina, 
Jorge Rafael Videla, a Na~tao brasileira, 

em 15 de dezembro de 1977; e a resposta 
do Presidente Ernesto Geisel: 

MENSAGEM DE VIDELA 

Ao Excelentrssimo Senhor Presidente da 
Republica Federativa do Brasil, 
General-de-Exercito Ernesto Geisel. 

Estimado Senhor Presidente: 

A proximidade do novo ano, suas expectativas e 
esp~ran~as, tornam particularmente grata a opor
tunldade para transmitir meus maiores desejos de 
felicidade a Vossa Excelencia e a seu nobre povo. 
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Da mesma forma, adquirem maior fon;a nesta oca
siao os valores permanentes da amizade e do en
tendimento entre argentinas e brasileiros. 

Esses valores terao, no futuro, nao tenho nenhuma 
duvida, expressao cabal nos fatos para o recfproco 
beneficia espiritual e material de nossos pafses. 

Seu cordialmente, 

Jorge Rafael Videla 
Presidente da Na~ao Argentina 

RESPOSTA DE GEISEL 

Excelentfssimo Senhor 
Tenente-General Jorge Rafael Videla, 
Presidente da Na~ao Argentina. 

Estimado Senl'lor Presidente, 

Recebi, com grande satisfa~ao, a carta de 15 deste 
mes, em que teve Vossa Excelencia a gentileza de 
enviar-me, a mim e ao povo brasileiro, votos de 
felicidades para o proximo ano de 1978. 

Ao agradecer sua cordial mensagem, e-rne parti
cularmente grato retribuir a Vossa Excelencia e a 
nobre Na~ao Argentina os votos de urn novo ano 
pr6spero e feliz. 

Compartilho plenamente com Vossa Excelencia a 
convic~ao de que, em mementos como este, ad
quirem especial sentido os valores da amizade e 
do entendimento entre nossos pafses, que conti
nuarao a concretizar-se em fatos expressivos para 
o desenvolvimento e o bem-estar de nossos povos. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
da mais alta considerac;:ao com que 101e subscrevo, 
de Vossa Excelencia, 

muito cordialmente, 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasi I 



papa agradece 
telegrama de geisel 

Telegrama de Sua Santidade o Papa 
Paulo VI ao Presidente Ernesto Geisel, 

em 10 de outubro de 1977: 

Agradecemos penhorado a Vossa Excelemcia as de
ferentes felicitac;:oes apresentadas em seu nome 
proprio e no do povo brasileiro por ocasiao do nos
so aniversario natalfcio. Em retribuic;:ao formulamos 
votos de prosperidades para Vossa Excelencia e ' 
para todos os brasileiros sob as bencaos de Deus. 

Paulo VI 

mensagem de perez a geisel 
destaca hospitalidade brasileira 

Mensagem do Presidente da Venezuela, 
Carlos Andres Perez, ao Presidente 

Ernesto Geisel, em 20 de novembro de 
1977: 

A Sua Excelencia 
Ernesto Geisel 
Brasilia. 

Ao deixar o territ6rio de seu grande e fraternal pais, 
onde, durante minha visita oficial, fui coberto com 
as melhores demonstrac;:oes de cordialidade e sim
patia, quero expressar-lhe o meu mais profunda 
agradecimento. Deixo o Brasil emocionado e con
vencido do papel que este grande pais tera no pro
cesso de unidade e integrac;ao de nossas patrias. 

Todos os meus acompanhantes, como eu, estamos 
seguros de termos fortalecido nossos vinculos e de 
termos aberto uma etapa de particular fecundi
dade nas relac;6es venezuelano-brasileiras. Ao rei
terar meu reconhecimento por tao cordial recepc;ao, 
desejo-lhe toda a sorte de ventura pessoal e for
mula votos pela grandeza do Brasil dentro da gran
de familia latina-americana. Regresso com minha 
te intacta no Brasil, agora fortalecida pela ines
quecivel experiencia que vivi. 

Seu amigo, 

Carlos Andres Perez, 
Presidente da Venezuela 

o seminario sabre a coordena~ao do 
treinamento de recursos humanos 

Mensagem do Secretario-Geral da OEA, 
Alejandro Orfila, aos delegados e 

participantes do Seminario sobre a 
Coordena~ao do Teinamento para o 
Trabalho com a Educa~ao Formal, 

realizado no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 28 de novembro de 1977: 

Como Secretario-Gera I da OEA, desejo expressar 
minhas cordiais boas-vindas e saudac;6es a todos 
os delegados e participantes do "Seminario sabre 
a Coordenac;ao do Treinamento p<ara o Trabalho 
com a Educac;:ao Formal," que. temos a satisfac;ao 
de co-patrocinar com o Govetno do Brasil e com 
o Centro lnteramericano de Pesquisa e Documen
tac;ao sabre a Formac;:ao Profissional da Organiza
c;ao lnternacional do Trabalho - OIT. 
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reumao pentapartite 
sobre transportes 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai reali
zaram em outubro de 1977, no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, uma reuniao para a discussao do te
ma "Transportes em transite por terceiros pafses e 
aspectos correlates". Os trabalhos foram presidi
dos pelo Conselheiro Sebastiao do Rego Barros, 
Coordenador de Assuntos Econ6micos e Comerciais 
das Rela~oes Exteriores do Brasil. 

Cerca de 40 representantes, a maioria deles ligados 
ao setor de transportes em seus pafses, perfizeram 
o total das cinco delega~oes participantes da reu
niao, que, entre outras coisas, analisou a distri
bui~ao do tratego bilateral, a fixa~ao de percursos 
e itineraries no transporte internacional, a padro
niza~ao de informa~oes contabeis e estatisticas, 
aiE!m de outros assuntos de interesse. As delega
~oes foram chefiadas pelos seguintes membros: 
Conselheiro Helcio Tavares Pires, Chefe da Divisao 
de Transporte e Comunica~6es do Departamento 
Econ6mico do Ministerio das Rela~oes Exteriores, 
representando o Brasil; Engenheiro Luis J. Fernan
dez Alonso, Diretor Nacional de Transportes Ter
restres da Secretaria de Estado de Obras Publicas 
da Argentina; Engenheiro Juan Coeymans, Assessor 
de Transporte da Secretaria Executiva para Assun
tos da ALALC do Ministerio das Rela~oes Exterio
res do Chile; Doutor Juan Carlos Delgadillo, Chefe 
da Diretoria de Transporte Terrestre, do Ministerio 

de Obras Publicas e Comunica~oes do Paraguai; e 
Coronel Pedro Julio Aranco Garagorry, Diretor Na
·cional de Transportes do Ministerio dos Transportes 
e Obras Publicas do Uruguai. 

brasil eleito para conselho executivo 
da comissao oceanogratica 

0 Brasil foi eleito para o Conselho Executive da 
Comissao Oceanogratica I ntergovernamental, 6rgao 
da UNESCO, sediado em Paris, com 61 votos, em 
urn total de 71. Somente a fndia, com 69 votos, 
conseguiu superar o Brasil. Os outros paises mais 
votados foram os Estados Unidos e a Uniao So
vietica. Entre os paises latino-americanos que ob
tiveram maior numero de votos depois do Brasil, 
destacaram-se a Venezuela e a Argentina. A reu
niao do Conselho Executive daquela Comissao foi 
realizada em novembro de 1977. 

a visita de 
michel poniatowski ao brasil 

0 ex-Ministro do Interior e Assessor Especial do 
Governo frances, Michel Poniatowski, visitou o Bra
sil entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro 
de 1977, tendo, nesse perfodo, alem dos cantatas 
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com as autoridades brasileiras e com empresarios, 
acertado a data provavel (maio ou junho de 1978) 
para a vinda do Presidente frances, Valery Giscard 
d'Estaing. 

Errl Brasflia, onde chegou no dia 26 - depois de 
uma visita a Argentina - o enviado especial do 
Governo frances teve uma audiencia com o Pre
sidente da Republica, Ernesto Geisel, e entrevistas 
com os Ministros de Estado das Rela~oes Exterio
res, Antonio F. Azeredo da Silveira, da Fazenda, 
Mario Henrique Simonsen, Minas e Energia, Shi
geaki Ueki, e da Justi~a, Armando Falcao, tendo 
ainda participado de urn almo~o no Palacio lta
maraty, presidido pelo Secretario-Geral, Embaixa
dor Ramiro Saraiva Guerreiro. 
No dia 28 de outubro, Michel Poniatowski seguiu 
para Sao Paulo, onde manteve contatos com os 
dirigentes das Federa~oes das lndustrias e do Co
mercia do Estado, alem de ter sido homenageado 
com urn almo~o oferecido pela Camara de Comer
cia Francesa. Ele fez urna visita ao Governador 
paulista em exercfcio, professor Manuel Gon~alves 
Ferreira Filho, e ofereceu urn coquetel para a co
lonia francesa de Slio Paulo. Da Capital paulista, 
Poniatowski seguiu para Manaus, onde ficou ate 
o dia 31 - tendo tambem se entrevistado com o 
Governador em exercfcio, Joao Bosco Barros de Li
ma - e, de Ia, foi para o Rio de Janeiro, tendo 
tambem se avistado com o Governador Floriano 
Peixoto Faria Lima. 0 ex-Ministro do Interior fran
ces voltou a Paris no dia 3 de novembro. 

brasil e paraguai fazem reuniao 
tecnica sobre itaipu 

Representantes dos Governos do Brasil e do Para
guai reuniram-se, no dia 5 de novembro de 1977, 
para manterem conversa~oes tecnicas sobre a fre
qiiencia da hidreletrica de ltaipu. 0 encontro teve 
Iugar no ltamaraty, onde a missao paraguaia, che
fiada pelo engenheiro Enzo Debernardi, debateu 
diversos aspectos tecnicos do assunto com a dele
ga~ao brasileira. 
Acompanharam o engenheiro Enzo Debernardi, du
rante a reuniao no ltamaraty, o Senador Carlos 
Saldivar e o engenheiro Guillermo Krauch, repre
sentando o Paraguai. Os representantes brasileiros, 
na ocasiao, foram: Embaixador Joao Hermes Perei
ra de Araujo, Chefe do Departamento das Americas 
do Ministerio das Rela~oes Exteriores, Doutor Ly
cfnio Seabra, da Eletrobras, e Conselheiro Jose 
Nogueira Filho. 
Ao final da reuniao entre as missoes brasileira e 
paraguaia, o ltarnaraty distribuiu a seguinte nota a 
imprensa: 
"Durante a reuniao que teve Iugar no ltamaraty, na 
manha de hoje, 5 de novembro, entre representan
tes brasileiros e paraguaios, foram considerados 
pontos tecnicos a respeito do tema freqi.iencia, re
lacionados com o aproveitamento hidreletrico de 
ltaipu. Estes pontos serao submetidos aos respecti
vos G:>vernos". 
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ministro de trinidad e tobago 
visita o brasil 

A convite do Ministro da Agricultura, Alysson Pau
linelli, chegou ao Brasil, no dia 8 de novembro de 
1977, para uma visita de alguns dias, o Ministro da 
Pesca, Terra e Agricultura de Trinidad e Tobago, 
Senhor George Chambers, com o objetivo de man
ter contatos comerciais e diplomaticos com diversas 
autoridades brasileiras. Chambers, que e tambem 
Ministro da Industria e do Comercio de seu pais, 
cumprindo parte de sua programa~ao, reuniu-se em 
Brasilia com os Ministros de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, da In
dustria e do Comercio, Angelo Calmon de Sa, e da 
Agricultura, Alysson Paulinelli. 

Acompanhado de cinco funcionarios de seu pafs, 
o Ministro da Pesca, Terra e Agricultura de Tri
nidad e Tobago, George Chambers esteve tambem 
no Rio de Janeiro; onde visitou a lnterbras, e em 
Sao Paulo, na Feira Brasil Export. A programa~ao 
da viagem de Chambers, efetuada pelo Ministerio 
da Agricultura, incluiu ainda uma visita a Esta~ao 
Experimental Agricola, situada nas proximidades de 
Planaltina, no Distrito Federal. 

os 150 anos do tratado de comercio 
e navega~ao brasil-alemanha 

t;Jma solenidade realizada no dia 17 de novembro, 
no ltamaraty, em Brasilia, marcou a passagem dos 
150 anos da assinatura do Tratado de Comercio 
e Navega~ao entre o Brasil e a Republica Federal 
da Alemanha, primeiro acordo firmado entre os 
dois pafses. Ao ato estiveram presentes empresa
rios e autoridades estaduais alemas, integrantes de 
uma delega~ao daquele pafs, liderada pelo Vice
Governador de Hamburgo, Senhor Dieter Biallas. 

No mesmo dia, na Republica Federal da Alemanha, 
comemorou-se tambem o sesquicentenario da assi
natura daquele tratado, numa cerim6nia que con
tau com a presen~a do Governador de Hamburgo 
e do Embaixador brasileiro naquele pals, Jorge de 
Carvalho e Silva. 0 Tratado de Comercio e Nave
ga~ao, de 1827, lan~ou as bases do desenvolvi
mento e da estrutura~ao das incipientes rela~oes 
econ6micas entre o Brasil e as cidades da Liga 
Hanseatica de Lubeck, Bremen e Hamburgo. 0 re
ferido tratado deu infcio tambem a rela~oes de 
Direito lnternacional e de polftica comercial entre 
o Brasil e a Alemanha. 

Albrecht von Gleich, no prefacio da publica~ao 
Handels und Schiffahrtsvertrag - Tratado de Co
mercia e Navega~ao - editada pelo lnstituto de 
Estudos lbero-americanos de Hamburgo declarou, 
para assinalar a data, que "o Tratado marca o co
me~o do desenvolvimento de uma coopera~ao ger
mano-brasileira cada vez mais estreita em todos os 
domfnios da economia, da tecnica e da cultura". 



brasil e japao ratificam 
protocolo 

1 Em cerimonia realizada no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, a 29 de novembro de 1977, o Chanceler 
Azeredo da Silveira e o Embaixador Kenzo Yoshida 
efetuaram a troca dos instrumentos de ratificac;ao 
do Protocolo que modifica e complementa a Con
venc;ao Brasif-Japao destinada a evitar a dupla tri
butac;ao em materia de impastos sabre rendimen
tos, assinada em T6quio, a 24 de janeiro de 1967. 

0 Protocolo, que entrou em vigor a 29 de dezem
bro de 1977, comec;a a produzir efeitos sabre as 
rendimentos gerados a partir de 1.0 de janeiro de 
1978. Atraves desse documento, os dividendos, ju
ros, royalties e rendimentos de assistencia tecnica 
gerados em urn dos Estados contratantes e pagos 
a residentes, pessoa fisica ou juridica, do outro 
Estado contratante, ficam sujeitos a uma carga 
tributaria reduzida, no Estado de fonte do rendi
mento, constituindo importante instrumento de 
atrac;ao de investimentos e capitais estrangeiros. 

0 Protocolo instituiu tambem o sistema de credito 
fiscal fixo, concedido ao beneficiario dos rendi
mentos no Estado do qual e residente. Assim, as 
investidores japoneses no Brasi I poderao abater 
do seu impasto de renda devido no Japao, par 
rendimentos recebidos do Brasil, parcela equiva
lente ao montante do impasto de renda brasileiro 
incidente sabre estes mesmos rendimentos, cal
culado sempre a afiquota vigente antes da reduc;ao 
da carga tributaria pelo Protocolo. 

250 anos da 
introdu~ao do cafe no brasil 

Como parte das comemorac;oes dos 250 anos da 
introduc;ao do cafe no pais, reuniu-se de 12 a 19 
de dezembro de 1977, no Brasil, a Junta Executiva 
da Organizac;ao lnternacional do Cafe, atendendo 
a urn convite do Governo brasileiro. Alem das reu
nioes reafizadas no Palacio ltamaraty de Brasflia, 
as membros da Junta mantiveram encontros com 
autoridades cafeeiras do Rio de Janeiro, Sao Paulo 
e Parana, durante as quais foram visitadas fazen
das, cooperativas, fabricas, armazens e centros de 
pesquisa do produto. 

A sede da Organizac;ao lnternacional do Cafe -
OIC, situa-se em Londres, onde normalmente sao 

efetuadas as reunioes de sua Junta Executiva, cuja 
presidencia e ocupada pelo Reina Unido e a vice
presidencia pela Suic;a. A Junta e integrada, atual
mente, pelos seguintes membros do lado exporta
dor: Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Me
xico, Quenia, Angola e a OAMCAF (Organizac;ao 
Africano-Malgaxe do Cafe, que congrega Benin, Ca
maroes, Imperio Centro-Africano, Congo, Gabao, Cos
ta do Marfim, Togo e Madagascar); e pelo lado 
importador: Estados Unidos, ltalia, Republica Fe
deral da Alemanha, Finlandia, Suic;a, Nova Zelan
dia, Franc;a e Paises Baixos. 

a reforma do sistema 
consular brasileiro 

0 Ministerio das Relac;oes Exteriores assinou, re
centemente, urn convenio com a Secretaria de Pla
nejamento, cujo objetivo e a elaborac;ao de urn 
projeto para a reformulac;ao do sistema consular 
brasileiro. A medida, que visa entre outras coisas 
a uma reduc;ao de despesas para o Governo bra
sileiro, baseia-se na existencia de repartic;oes con
sulares que aos poucos se tornaram menos neces
sarias, devido a urn declinio da demanda de ati
vidades consulares nos locais onde estao situadas. 

Os trabalhos estao a cargo do Departamento Con
sular e Jurfdico do ltamaraty, juntamente com a 
Secretaria de Cooperac;ao Economica e Tecnica 
lnternacional - SUBIN, da Secretaria de Planeja
mento. Os objetivos do projeto consistem na reor
ganizac;ao e modernizac;ao do sistema consular bra
sileiro, no sentido de utiliza-lo de maneira mais 
eficaz no apoio as exportac;oes brasileiras, na difu
sao da nossa cultura atraves do mundo, e na assis
tencia aos nacionais brasileiros no exterior. 

Em setembro deste ano, o Presidente da Republica, 
Ernesto Geisel, assinou decreta extinguindo as 
Consulados Gerais do Brasil em Cobe, no Japao; 
na Cidade do Cabo, Africa do Sui; em Dublin, na 
Republica lrlandesa; o Consulado em Cingapura, 
na Republica de Cingapura; e os Consulados Ho
norarios em Aalborg, no Reina da Dinamarca, o de 
Calcuta e o de Madras, na fndia, e o de Melbour
ne, na Australia. Pelo mesmo Decreta presidencial 
foram criados o Consulado em Dublin, os Vice-Con
sulados em Cobe e em Cingapura, e o Consulado 
Honoraria em Aarhus, na Dinamarca. 
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